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Resum 
 
Aquest document explica el desenvolupament d’un programa informàtic per a 
la detecció i seguiment d’objectes mitjançant visió artificial. El treball és una 
proposta per formar part d’un projecte de més envergadura la intenció del qual 
és la creació d’un sistema complet d’UAV i que també està dirigit pel director 
d’aquest treball. 
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Overview 
 
This document explains the development of a computer program designed to 
detect and track objects through artificial vision. This project is a proposal in 
order to be a part of a greater magnitude project which objective is the creation 
of a whole UAV system and it is also directed by the director of this project. 
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1. Introducció 
 
Què és un UAV? Quins són els seus origens? En aques primer apartat 
d’introducció s’intentarà respondre aquestes preguntes, així com també fer un 
plantejament dels requisits i objectius d’aquest projecte de final de carrera. 
 
 
1.1 Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
 
Els vehicles UAV, concepte que es pot traduïr com a vehicles aeris autopilotats, 
són, com el mateix nom indica, vehicles aeris que no requereixen la intervenció 
de cap pilot per a realitzar un vol. 
 
L’interès inicial per aquests vehicles va venir donat, com en la majoria 
d’avenços tecnològics, per aplicacions militars 1 però posteriorment també es 
va extendre a aplicacions de profit per a l’ús civil 2. 
 
En el cas de les aplicacions per a vols en espai aeri civil, escenari que afecta a 
aquest projecte, és necessari que els vehicles compleixin uns mínims de 
seguretat quant a capacitats del motor d’intel·ligència artificial que s’encarrega 
del pilotatge. Aquests mínims queden definits per les normes de pilotatge visual, 
en anglès “Visual Flight Rules” o VFR 3 i requereixen un nivell de seguretat 
equivalent o superior al que proporcionaria un pilot valent-se de la seva vista 
per detectar possibles obstacles i prendre decisions en cas de considerar-los 
perillosos, procés que en anglès es coneix com a see-and-avoid.  
 
Exisisteixen moltes implementacions possibles per a un sistema UAV, per 
exemple utilitzant un sistema de radar per a detectar els possibles obstacles. 
Tot i que el radar és una eina molt fiable també resulta excessivament cara si el 
que pretenem és una implementació on un factor determinant és el baix cost de 
tot el conjunt. Una altra manera d’afrontar el problema pot ser fer-ho utilitzant 
una càmera que proporcioni visió artificial al vehicle. Les imatges obtingudes 
per la càmera poden ser processades per un software capaç de discernir-hi 
possibles obstacles i d’evaluar-ne la seva perillositat, prenent decisions quant a 
la ruta seguida en cas de considerar-ho necessari. L’existència de llibreries 
lliures de codi obert que faciliten el tractament d’imatges permeten implementar 
una sol·lució sense la necessitat d’un coneixement a baix nivell del tractament 
d’imatge i vidio digitals. 
 
 

                                                 
1  Es va iniciar en el terreny militar a la guerra del Vietnam, la dècada dels 70, amb avions de 

reconeixement aeri. 
2 El maig del 2006 l’administració federal d’aviació dels EUA (FAA) va autoritzar la utilització d’UAVs 

per a realitzar búsquedes de supervivents en desastres (com a conseqüència dels fets de l’huracà Katrina 
el 2005) 

3 Conjunt de regulacions d’aviació sota les quals un pilot pot operar un vehicle aeri en condicions 
meteorològiques suficientment bones com per permetre al pilot, per referència visual a l’entorn fora de 
la cabina, controlar l’altitud de l’avió, la seva navegació i mantenir distàncies de seguretat amb 
obstacles com ara terreny, edificis i altres vehicles aeris. 
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1.2 Objectiu del projecte 
 
L’objectiu del projecte és implementar un software capaç de processar el video 
capturat per una càmera muntada en l’UAV que detecti si en el seu rumb 
existeixen objectes que puguin implicar un risc de col·lisió, proporcionant la 
informació necessària per evitar-los en cas que finalment es considerin 
perillosos. Aquesta detecció ha de tenir un nivell mínim de fiabilitat de manera 
que no doni un nivell elevat de falsos positius, però que alhora no identifiqui mai 
com a no perillós un obstacle que realment representi una amenaça de col·lisió. 
 
 
1.3 Requeriments. 
 
El primer requeriment que m’imposo per tal que el projecte sigui viable 
funcionalment és que sigui capaç de treballar en temps real 4. És obvi que no 
serveix de res obtenir uns càlculs molt precisos del temps estimat de col·lisió 
amb un obstacle i la ruta recomanada per evitar la col·lisió quan l’UAV ja s’ha 
estabellat. Queda clar d’entrada, i sense fer un estudi més detallat, que el 
processat del video ha de ser prou ràpid com per avisar-nos de possibles 
col·lisions amb un nivell d’anticipació que ens permeti tenir temps de variar la 
ruta de l’UAV suficientment com per no col·lisionar. 
 
Un segon requeriment que vé imposat és la utilització d’una videocàmera digital 
sensible a la llum visible (model encara indeterminat). Una altra possibilitat era 
la utilització d’un radar, però es va descartar inicialment per ser una alternativa 
molt més cara. 
 
Una altre premisa és el fet d’implementar el programa mitjançant les llibreries 
lliures de codi obert OpenCV d’Intel. S’ha optat per aquestes llibreries pel fet de 
ser molt exteses, provades i amb més suport. A més, recentment acaba 
d’aparèixer la primera versió estable (Intel OpenCV 1.0) fet que ens permet 
suposar-li una maduresa, eficàcia i fiabilitat raonables. Com a anècdota que 
recolza la decisió de treballar amb codi obert, comentaré que la versió 1.0 
introdueix un error en una de les funcions que utilitzo en el programa i gràcies a 
la possibilitat de modificar el codi he pogut continuar utilitzant les llibreries 
modificant-lo jo mateix sense haver d’esperar una nova versió oficial. 
 
Finalment, cal tenir sempre en compte que la implementació del projecte ha de 
ser el màxim d’econòmica possible. Ja hem vist que tant el hardware com el 
software base que utilitzarem són els més econòmics d’entre les opcions 
disponibles i cal que per a futures decisions que puguin tenir un impacte en el 
cost final també es tingui en compte aquest factor. 
 
 
 
 
                                                 
4 Terme emprat en aplicacions que processen la informació que els arriba d’una font que la serveix a una 

velocitat no controlada per l’aplicació i n’obtenen un resultat de manera que mantenen constants els 
retards entre dues entrades consecutives i entre les corresponents sortides. El retard inicial introduit 
també acosutma a ser molt reduït. 
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1.4 Enfocament inicial 
 
Un factor important a tenir en compte una vegada establerts els objectius i els 
requeriments, sense entrar encara en el disseny del codi del programa, és on 
s’executarà aquest codi. Està clar que la capacitat de processat determinarà en 
gran mesura la complexitat de les funcions que podré utilitzar. 
 
Hi ha dues opcions: executar el codi localment en l’UAV o bé transmetre el 
video per radio fins a una estació base que el processi i retorni una resposta a 
l’UAV. 
 
Comencem per la segona opció. El fet de processar el video en una estació 
base comporta un avantatge molt clar: la velocitat de processat pot ser molt 
elevada, ja que es podria utilitzar un ordinador de sobretaula de potència 
suficient com per realitzar tasques complexes de processat de video en temps 
real. D’altra banda aquesta opció també implica uns desavantatges importants: 
cal transmetre per radio el video a l’estació base, fet que limita el radi d’acció 
de l’UAV a la distància d’abast del senyal de radio que a més, requeriria un BW 
molt elevat tenint en compte que estem transmetent video. Interferències i 
retards farien que es pogués perdre informació crucial per evitar un obstacle. 
 
L’opció d’executar el codi localment sembla doncs, com a mínim, més segura, 
ja que la informació dels possibles obstacles està disponible en el moment que 
el video és capturat per la videocàmera amb l’únic retard del seu processat. En 
aquest cas però, el processador i la memòria disponibles no poden ser els 
mateixos que en un ordinador de sobretaula ja que això implicaria un consum 
de bateria molt important. Una bateria de gran capacitat implica un pes elevat 
que l’UAV no es pot permetre. 
 
Per tant haurem d’utilitzar algoritmes que no requereixin una gran capacitat de 
processat i que es puguin implementar en algun processador senzill de baix 
consum. 
 
A l’hora d’escollir algoritmes de processat d’imatge i vídeo pel programa, primer 
estudiarem els que ofereix OpenCV i avaluarem els temps de processat 
necessaris per finalment implementar una sol·lució combinant els algoritmes 
que ens siguin útils amb els meus propis per aconseguir un bon compromís de 
velocitat de processat i fiabilitat. 
 
Es pot donar el cas, de totes maneres, de que la combinació hardware / 
software que resulti del projecte no compleixi els requisits de velocitat de 
processat. El que intentaré, en tot cas, és donar una estimació dels mínims 
necessaris, en comparació amb al hardware comercial abastament disponible, 
que permetrien un funcionament suficientment ràpid del sistema. 
 
També cal tenir en compte que la utilització d’una videocàmera digital que 
captura la fracció de l’espectre electromagnètic corresponent a la llum visible 
implica que l’adquisició d’imatges només és útil per al programa quan hi ha 
prou il·luminció natural com perque es puguin discernir els obstacles clarament, 
és a dir, el sistema només funciona de dia. 
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Com que el model de la càmera que finalment s’utilitzarà encara està per 
determinar, implementarem el programa de manera que la resolució del video 
no sigui fixada i que la distància focal de l’objectiu també sigui un paràmetre a 
escollir. La distància focal és un paràmetre important de l’òptica d’una càmera i 
determina l’angle de visió que es captura en la imatge. Ho veurem més 
detalladament en un apartat dedicat a les càmeres digitals. 
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2. Imatge digital. OpenCV 
 
Les llibreries OpenCV s’alimenten d’imatges digitals, per aquest motiu és 
important establir conceptes clau que ens serviran per entendre millor el seu 
funcionament. 
 
Començarem explicant com una càmera digital captura les imatges i 
continuarem parlant de resolucions, canals i quantitat de colors. Amb aquesta 
base d’imatge digital acabarem explicant algunes de les funcions i tipus de 
dades que OpenCV ens ofereix per treballar amb imatges digitals. 
 
 
2.1 Òptica de la càmera i angle de visió. 
 
El procés de captura d’imatges reals en una càmera és el procés mitjançant el 
qual la informació lumínica d’una escena real de tres dimensions es projecta en 
un pla bidimensional dins de la càmera i s’enregistra en un film que reacciona 
amb la llum. 
 
Hi ha molts factors que alteren la forma com es projecta aquesta imatge: temps 
d’exposició, sensibilitat del film/fotodetectors, obertura del diafragma de la 
càmera, òptica utilitzada... 
 
L’objectiu d’aquest projecte no és explicar detalladament el funcionament d’una 
càmera, però sí que hi ha un factor que és especialment inportant a l’hora 
d’implementar el sistema: el camp visual de l’òptica, és a dir, la quantitat 
angular d’una escena que la càmera enregistra. Per explicar-ho partiré dels 
principis de les càmeres analògiques, ja que la nomenclatura utilitzada en les 
càmeres digitals ha heredat els seus termes i és necessari conèixer-los per 
entendre el seu funcionament. 
 
El camp visual capturat per la càmera depèn de les dimensions del film i de la 
distància focal. La distància focal és la distància entre el diafragma (obertura 
per on entra la llum a la càmera) i el film. A més distància, menor és l’angle 
visual capturat per la càmera i a la inversa. 
 
El càlcul d’aquest camp visual es fa a partir de les dimensions del film utilitzat 
originàriament en les càmeres fotogràfiques analògiques (36 mm x 24 mm) i la 
distància focal. 
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Fig. 2.1 Distància focal 

 
Com es veu a la il·lustració hi ha 3 possibles angles de visió: l’horitzontal, el 
vertical i el diagonal. Per al cas que ens ocupa el que m’interessa és 
l’horitzontal. Suposant un film de 36 x 24 mm, el camp de visió es calcula amb 
la fórmula següent: 
 
 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

f2
36·arctan2α  

 
 
 

Fig. 2.2 Angle visual 
 
 
On α  és el camp de visó en horitzontal i f és la distància focal de l’objectiu al 
film. 
 
El camp visual de l’ull humà és d’entre 42º i 50º, el d’una càmera amb una lent 
de 35 mm és de 54.4º i el d’una de 28 mm és de 64.5º (camps de visió 
horitzontals).  
 
En el cas de les càmeres digitals ja no hi ha film, sinó que s’utilitza una matriu 
de fotodetectors. Les dimensions d’aquests fotodetectors són diferents en cada 
model i depenen de la tecnologia utilitzada, però la nomenclatura utilitzada 
segueix fent referència a la distància focal. Així apareix el concepte equivalent 
a 35mm o bé equivalent a 28mm per a fer referència al camp de visió de la 
càmera i la fórmula explicada continua sent vàlida. 
 
 
 

αf film 
36mm 

lent 

escena 
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2.2 Imatges digitals. 
 
Hem vist com una càmera analògica enregistra la llum d’una escena en un film 
que reacciona segons la intensitat de llum. Similarment, una càmera digital 
enregistra la informació mitjançant una matriu bidimensional de sensors. 
Cadascun d’aquest sensors emmagatzema la informació corresponent a un 
pixel de la imatge enregistrada. 
 
Un pixel és la unitat mínima d’informació d’una imatge digital i emmagatzema la 
informació capturada pel fotosensor corresponent. Com més sensors té la 
matriu més resolució (més pixels) tindrà la imatge obtinguda. 
 
Les dimensions d’una imatge s’expressen en pixels d’amplada per pixels 
d’altura amplada x altura. L’eix horitzontal és l’X i el vertical és l’Y i en la majoria 
de casos el seu origen es troba a la part superior esquerra de la imatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.3 Origen de coordenades en imatges digitals 

 
 
A continuació veiem una escena capturada amb matrius de sensors de 
diferents dimensions, que donen com a resultat imatges digitals de diferents 
resolucions: 

 
Fig. 2.4 Matriu 20 x 15 

 

X

Y

 
 
              Imatge 
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Fig. 2.5 Matriu 40 x 30 

 

 
Fig. 2.6 Matriu 80 x 60 

 

 
Fig. 2.7 Matriu 320 x 240 

 
 
 



 

 

9

Com veiem, com més sensors té la matriu de la càmera més resolució 
(informació) proporciona a la imatge enregistrada. 320 x 240 és una resolució 
comuna que suporten moltes webcams que es comercialitzen en l’actualitat. 
Una altra resolució que acostumen a suportar és 640 x 480. 
 
Aquesta resolució no és habitual, però, entre les càmeres de fotos digitals, la 
resolució de les matrius de sensors de les quals es mesuren en milions de 
pixels i tenen unes dimensions de diversos milers de sensors d’amplada per 
diversos milers d’alçada. 
 
Tot i que les imatges mostrades són en color, la informació emmagatzemada 
per un pixel varia en funció del tipus d’imatge. En una imatge binària cada pixel 
només pot prendre dos valors: blanc o negre. Si ho expressem numèricament 
tenim que cada pixel val 0 si és el negre i 1 si és el blanc (màxima intensitat). 
En les unitats d’emmagatzematge digital (bits) necessitem tant sols un bit per 
expressar el valor de cada pixel. 
 
 

 
Fig. 2.8 Imatge binària 

 
 
En una imatge en blanc i negre, o expressant-ho amb més propietat, d’escala 
de grisos, cada pixel pot tenir un nivell d’intensitat entre 0 (negre) i 255 (blanc). 
Per expressar aquest nombre en bits en necessitem 8, o el que és el mateix, un 
byte. Aquestes imatges es coneixen com a imatges d’un sol canal. 
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Fig. 2.9 Imatge en escala de grisos 

 
Si en canvi tenim una imatge en color com la del primer exemple necessitem 24 
bits (8 bytes) per cada pixel: 8 bits per a vermell, 8 per a verd i 8 per a blau. En 
les imatges en color els colors s’expressen com una combinació de tres colors: 
vermell, verd i blau o RGB (Red Green Blue). Amb aquests tres colors bàsics 
es poden expressar la resta. 
 
Les imatges en color es coneixen com a multicanal, un canal per cadascun dels 
3 colors bàsics. Una imatge en color es pot entendre com 3 imatges d’escala 
de grisos on cadascuna d’elles representa el nivell d’intensitat d’un dels tres 
colors bàsics la suma de les quals dona la imatge en color. 
 
 

 

 

+ +

 
     

  =   

Fig. 2.10 Canals d’una imatge RGB 
 
Hi ha altres models de color a part del RGB, com ara HSV, HLS, XYZ i YUV, 
però en aquest projecte utilitzaré el model RGB i no entraré en més detall en la 
resta. 
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2.3 Imatge digital a OpenCV 
 
OpenCV és una llibreria de visió artificial de codi obert desenvolupada 
originalment per Intel. És lliure per a la recerca i l’ús comercial sota una 
llicència BSD. Aquesta llibreria és multiplataforma i es pot executar en Mac OS 
X, Windows i Linux. S’enfoca principalment al processat d’imatges en temps 
real. 
 
OpenCV incorpora nous tipus de dades així com noves funcions per tal de 
facilitar la feina amb imatges i videos. En els següents apartats comentaré tant 
els tipus com les funcions que utilitzaré en aquest treball. 
 
 
2.3.1 Principals tipus de dades d’OpenCV 
 
En aquest apartat explicaré els principals tipus de dades que ofereix OpenCV 
per  atreballar amb imatges. Només en comentaré els que he utilitzat en el 
projecte, que són els més comuns. 
 
CvPoint: estableix les coordenades d’un pixel (punt) d’una imatge. L’origen és 
(0,0). Els components x i y utilitzen enters i per tant no es poden expressar 
valors en punt flotant. 
 
typedef struct CvPoint 
{ 
    int x; 
    int y; 
} 
CvPoint; 
 
Es pot fer una crida a la funció cvPoint per a inicialitzar inline una variable 
CvPoint dins d’altres funcions. 
 
CvPoint2D32f: similar a CvPoint però permet utilitzar components en punt 
flotant donant més precisió. 
 
typedef struct CvPoint2D32f 
{ 
    float x; 
    float y; 
} 
CvPoint2D32f; 
 
Es pot inicialitzar inline amb cvPoint2D32f. 
 
CvSize: dimensions d’una regió rectangular en pixels. Utilitza coordenades 
enteres. 
 
typedef struct CvSize 
{ 
    int width; 
    int height; 
} 
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CvSize; 
 
Es pot inicialitzar inline amb cvSize. 
 
CvRect: rectangle en una imatge. Es determina amb el pixel superior esquerra, 
amplada i altura del rectangle. S’expressa en enters. 
 
typedef struct CvRect 
    { 
    int x; 
    int y; 
    int width; 
    int height; 
 } 
 CvRect; 
 
Es pot inicialitzar inline amb cvRect. 
 
CvScalar: valor d’un pixel. Pot establir el valor d’1 a 4 canals del pixel en funció 
dels canals de la imatge. La precisió és doble punt flotant. 
 
typedef struct CvScalar 
{ 
    double val[4]; 
} 
CvScalar; 
 
S’utilitza en altres funcions i es pot fer una crida inline quan es necessiti un 
valor d’un pixel. El constructor es pot cridar de diferents maneres, entre elles: 
 
inline CvScalar cvScalar( double val0, double val1=0, 
                              double val2=0, double val3=0 ); 
 
Per a inicialitzar cadascun dels canals independentment. Si el que volem és 
inicialitzar tots els canals a un valor podem utilitzar: 
 
inline CvScalar cvScalarAll( double val0123 ); 
 
CvBox2D: Rectangle 2D rotat. Es forma a partir del centre del rectangle, les 
seves dimensions i l’angle de rotació (en graus) entre l’eix horitzontal i la base 
del rectangle. 
 
typedef struct CvBox2D 
{ 
    CvPoint2D32f center; 
    CvSize2D32f  size; 
    float angle; 
} 
CvBox2D; 
 
 
IplImage: tipus de dades per representar imatges.  Aquest tipus de dades 
emmagatzema les imatges en memòria sense compressió, per tant és fàcil 
calcular l’espai necessari sabent les propietats de la imatge (dimensions i bits 
per pixel). 
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El tipus IplImage té moltes propietats: 
 
    typedef struct _IplImage 
    { 
        int  nSize; 
        int  ID;  
        int  nChannels; 
        int  alphaChannel;  
        int  depth; 
        char colorModel[4];  
        char channelSeq[4];  
        int  dataOrder;  
        int  origin; 
        int  align;  
        int  width; 
        int  height; 
        struct _IplROI *roi; 
        struct _IplImage *maskROI;  
        void  *imageId;  
        struct _IplTileInfo tileInfo;  
        int  imageSize; 
        char *imageData; 
        int  widthStep;  
        int  BorderMode[4];  
        int  BorderConst[4];  
        char *imageDataOrigin;  
    } 
    IplImage; 
 
D’entre totes les propietats d’aquest tipus de variable les més importants són: 
 
Grandària (nSize), amplada (widht) i altura (height). 
 
Profunditat de pixel (depth): fa referència el nombre de nivells d’intensitat que 
pot tenir un pixel: 8, 16 o 32 bits. L’habitual és 8 bits que permeten 256 nivells. 
 
Nombre de canals (nChannels): Nombre de canals de la imatge. En el cas 
d’imatges RGB aquest paràmetre val 3 (canals vermell, verd i blau). Explicat a 
l’apartat 3.2 Imatges digitals)  
 
Origen de coordenades (origin): superior-esquerra o inferior-dret. En el projetce 
s’utilitza l’origen superior-esquerra. 
 
Ordre dels canals (dataOrder): determina si les dades de la imatge 
s’emmagatzemen entrellaçant pixels (un de cada canal, alternativament) o pel 
contrari s’emmagatzemen entrellaçant canals (tots els pixels de cada canal en 
blocs). 
 
Emmagatzematge de dades (*imageData): Els pixels s’emmatzemen per files 
d’esquerra a dreta i començant per la superior. 
 
Per crear una imatge tant sols necessito saber les dimension, la profunditat de 
pixel i el nombre de canals: 
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IplImage* cvCreateImage( CvSize size, int depth, int channels ); 
 
Quan la imatge ja no és necessària l’eliminem i alliberem la memòria que 
utilitza mitjançant: 
 
void cvReleaseImage( IplImage** image ); 
 
 
2.3.1 Principals funcions d’OpenCV 
 
En aquest apartat explicaré les principals funcions que ofereix OpenCV per  
treballar amb imatges. Només en comentaré les que utilitzo en el projecte, que 
són les més comunes. 
 
double cvGetReal2D( const CvArr* arr, int idx0, int idx1 ); 
 
Aquesta funció ens retorna el valor d’un pixel de coordenades idx1 (X) i idx2 (Y) 
d’una imatge referenciada per arr. S’utilitza exclusivament en imatges d’un sol 
canal, per això retorna directament un valor. Existeixen altres funcions que 
retornen tots els canals d’un pixel d’una imatge multicanal (cvGet1D, cvGet2D, 
cvGet3D i cvGetND), però no les utilitzo en el projecte. 
 
Similarment es pot establir el valor d’un pixel amb cvSetReal2D. 
 
void cvSet( CvArr* arr, CvScalar value, const CvArr* mask=NULL ); 
 
cvSet s’utilitza per establir el valor de tots els pixels d’una imatge referenciada 
per arr a value. L’utilitzo per inicialitzar imatges a un valor concret. 
 
CvCapture* cvCaptureFromFile( const char* filename ); 
 
CvCaptureFromFile comença una captura de video des d’un fitxer (filename).  
 
double cvGetCaptureProperty( CvCapture* capture, int property_id ); 
 
Amb aquesta funció podem obtenir característiques d’una estructura de captura 
de video (càmera o fitxer de video). Les característiques que utilitzo en el 
projecte són les següents: 
 
CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH: Amplada del la imatge del video. 
CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT: Altura de la imatge del video. 
CV_CAP_PROP_FPS: Imatges per segon del video. 
CV_CAP_PROP_FOURCC: Codi de 4 caràcters que identifica el codec del 
video. 
 
IplImage* cvQueryFrame( CvCapture* capture ); 
 
cvQueryFrame adquireix el següent fotograma d’una estructura CvCapture, el 
decodifica i el retorna sense compressió com a estructura IplImage. 
 
void cvReleaseCapture( CvCapture** capture ); 
 



 

 

15

Allibera una captura que ja no necessitem. 
 
int cvWaitKey( int delay=0 ); 
 
Introdueix una pausa de delay mil·lisegons en l’execució del programa. L’utilitzo 
per introduir pauses entre els frames per tal d’aconseguir una reproducció 
satisfactòria. 
 
void cvCvtColor( const CvArr* src, CvArr* dst, int code ); 
 
Fa conversions d’espais de color. L’utilitzo per convertir el video font de 3 
canals RGB a 1 canal escala de grisos. 
 
IplImage* cvCloneImage( const IplImage* image ); 
 
Retorna una còpia d’una imatge. 
 
void cvLine( CvArr* img, CvPoint pt1, CvPoint pt2, CvScalar color, 
             int thickness=1, int line_type=8, int shift=0 ); 
 
Dibuixa una línia en una imatge connectant dos punts de la imatge. 
 
void cvRectangle( CvArr* img, CvPoint pt1, CvPoint pt2, CvScalar color, 
                  int thickness=1, int line_type=8, int shift=0 ); 
 
Dibuixa un rectangle la diagonal del qual va del punt pt1 al punt pt2 a la imatge 
img. 
 
void cvCircle( CvArr* img, CvPoint center, int radius, CvScalar color, 
               int thickness=1, int line_type=8, int shift=0 ); 
 
Dibuixa un cercle amb centre center i radi radius a la imatge especificada img. 
 
void cvAdaptiveThreshold( const CvArr* src, CvArr* dst, double  
 max_value, int adaptive_method=CV_ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C, 
 int threshold_type=CV_THRESH_BINARY, int block_size=3, 
 double param1=5 ); 
 
Converteix una imatge origen src d’un sol canal a una imatge destí dst d’una 
profunditat de pixel de 2 bits, és a dir, una imatge binària. Aquesta funció juga 
un paper fonamental al programa tal i com explico en l’apartat dedicat a la seva 
implementació. 
 
int cvNamedWindow( const char* name, int flags=CV_WINDOW_AUTOSIZE ); 
 
Crea una finestra de nom name on s’hi poden mostrar imatges. 
 
void cvDestroyWindow( const char* name ); 
 
Elimina la finestra name prèviament creada. 
 
void cvShowImage( const char* name, const CvArr* image ); 
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Mostra la imatge image per la finestra name. 
 
void cvSetImageROI( IplImage* image, CvRect rect ); 
 
Estableix la regió d’interès d’una imatge (Region Of Interest) a un rectangle que 
conté un subconjunt de pixels de la imatge. A efectes pràctics la imatge queda 
retallada a l’àrea sel·leccionada i l’origen dels eixos de la imatge passen a ser 
els del rectangle ROI, de manera que totes les operacions realitzades amb la 
imatge només afecten aquesta àrea. 
 
void cvResetImageROI( IplImage* image ); 
 
Reestableix la regió d’interès de la imatge a tota la imatge. 
 
CvBox2D  cvMinAreaRect2( const CvArr* points, CvMemStorage* 
storage=NULL ); 
 
Retorna el rectangle rotat d’àrea mínima que conté tots els pixels 
emmagatzemats a la matriu points. 
 
 
 



 

 

17

 
3. Object Detection & Tracking i OpenCV. 
 
 
Queda clar que les funcions principals del programa a implementar són la 
detecció de possibles obstacles per a l’UAV i el seu seguiment per tal de 
diferenciar-ne els que puguin col·lisionar-hi. 
 
Ja que la llibreria OpenCV té una gran col·lecció de funcions per a operacions 
amb imatges i videos, té sentit evaluar quines possibilitats ens ofereix OpenCV 
abans de començar a programar, ja que és molt possible que part de la 
funcionalitat que necessito ja estigui implementada en alguna de les funcions 
d’aquesta llibreria. 
 
Analitzaré les funcions disponibles tant per a detecció com per a seguiment i 
evaluaré quines són les que més s’adequen als meus objectius, si és que n’hi 
ha alguna. 
 
 
3.1 Detecció d’objectes 
 
OpenCV ens ofereix “de sèrie” un parell de funcions per a la detecció d’objectes 
en una imatge estàtica: Canny Edge detector i Good Features To Track. 
 
 
3.1.1 Canny Edge Detector 
 
La funció cvCanny disponible a la llibreria OpenCV troba contorns en una 
imatge i els marca en una altra imatge com a sortida. Una part important de 
l’algoritme es basa en buscar gradients en tota la imatge, fet que 
computacionalment no és gratuït. Una implementació realitzada en un 
experiment de la Universitat de Colorado (The Canny Edge Operator in SA-C 
[1]) troba contorns d’una imatge 512 x 512 en 0.85 seg en un PIII a 800 MHz. 
 

    
Fig. 3.1 Exemple del filtre Canny 
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Tenint en compte les modestes dimensions de la imatge i el temps invertit en 
processar un sol fotograma concloc que aquest algoritme no es pot aplicar en 
la implementació del meu projecte perque carregaria massa el sistema. 
 
 
3.1.2 GoodFeaturesToTrack 
 
GoodFeaturesToTrack és una funció de la llibreria d’OpenCV que permet trobar 
cantonades molt marcades en les imatges. Permet ajustar el nombre de 
cantonades a trobar i per a cadascun d’ells n’obté les coordenades X i Y. 
També determina la distància entre les cantonades detectades. 
 
És una opció a tenir en compte a l’hora de detectar els possibles obstacles que 
puguin col·lisionar amb l’UAV ja que no és una funció complexa que requereixi 
molt de processat. Tot i això tant sols troba punts d’interès i no objectes. Per 
tant d’un objecte en trobaria alguna cantonada destacable i per tant requeriria 
un treball posterior per trobar tot l’objecte. També seria necessari descartar tots 
els punts trobats que no forméssin part de l’objecte com ara núvols, soroll, part 
del terreny... 
 
 
3.2 Seguiment d’objectes 
 
OpenCV ens ofereix una sèrie de funcions per al seguiment d’objectes en 
videos o successions d’imatges. A continuació veurem les seves 
característiques. 
 
 
3.2.1 Camshift 
 
Camshift és un algoritme de seguiment (tracking) d’OpenCV dissenyat 
originàriament per al seguiment de rostres i no està pensat per a seguir 
múltiples objectes alhora. 
 
Aquest algoritme utilitza la informació de color continguda en els pixels del 
rostre a seguir per a formar un model a seguir, predir-ne la posició i retrobar-lo 
ens els fotogrames consecutius del video. 
 
Per al seu correcte funcionament inicialment se li ha d’indicar què ha de seguir. 
Aleshores captura la informació de l’objecte a seguir i en els següents 
fotogrames intenta trobar aquesta informació. 
 
Pel que fa al factor velocitat de l’algoritme, he provat el programa de 
demostració que acompanya la instal·lació d’OpenCV (camshiftdemo.exe) amb 
un processador d’1GHz. Per fer-ho li he proporcionat un video d’entrada de 640 
x 480 pixels,  30 fps i 30 segons de durada (total 900 frames). El programa triga 
uns 50 segons a processar tot el video, fet que es tradueix en una velocitat de 
càlcul de 18 fps. El programa necessita 20MB de memòria per funcionar. A més 
una vegada indicat l’objecte a seguir (un avió), l’algoritme de seguiment el perd 
ràpidament. 
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Aquests fets fan aquest algoritme desaconsellable per acomplir els objectius 
del projecte: el fet de només seguir un sol objecte i la baixa velocitat de procés. 
a més cal tenir en compte que l’exemple tant sols conté el codi de Camshift, i 
en la implementació del projecte s’hauria d’afegir una part important de codi 
que alentiria encara més el programa. 
 
 
3.2.2 Kalman Tracker 
 
El Kalman tracking és un algoritme de seguiment disponible a la llibreria 
d’OpenCV que permet fer el seguiment de diversos objectes d’un video, fins i 
tot quan n’aparèixen múltiples simultàniament. 
 
Tot i que freqüentment s’utilitza en seguiment de cares, a diferència del 
Camshift, aquest algoritme és aplicable a tot tipus de formes i per tant podem 
suposar que seria aplicable al nostre escenari. 
 
L’exemple que acompanya la instal·lació d’OpenCV no permet escollir l’entrada 
de video i generar un exemple requereix molta preparació ja que és una 
aplicació molt específica per cada cas. Per aquest motiu vaig recercar 
experiments realitzats anteriorment amb aquest algoritme per obtenir 
informació quant al seu rendiment. 
 
En el document Detection and Tracking of Very Small Low Contrast Objects [2] 
es du a terme una prova amb l’algoritme Kalman per a fer el seguiment de 
petits objectes en un video. Utilitzant un servidor Ultra SPARC 450 MHz 
necessiten 3.5 minuts per processar 75 fotogrames, fet que es tradueix en 2.8 
segons per fotograma. 
 
Tot i que el hardware disponible avui en dia és més potent que el servidor 
utiltizat en el document, fins i tot augmentant en un factor de 10 la velocitat de 
procés obtindriem una velocitat de 0.28 segons per fotograma o uns 3.6 
fotogrames per segon, totalment insuficient per a la nostra aplicació 
 
 
3.2.3 Condensation Tracker 
 
Algoritme de seguiment disponible en la llibreria OpenCV que es basa en fer 
múltiples prediccions extretes d’un model probabístic que cal dissenyar per a 
cada cas concret. A partir de les prediccions i de l’observació de cada 
fotograma de la imatge es fa un seguiment d’un objecte encara que sigui cobert 
parcialment o totalment en algun fotograma. 
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Fig. 3.2 Exemples del filtre Condensation 

 
L’ús d’aquest algoritme no és tant extès com la resta tot i semblar prometedor 
pels exemples trobats. 
 
Tot i les promeses dels creadors d’un alt rendiment en escenaris molt 
optimitzats, en alguns exemples trobats on s’han fet comparatives amb altres 
sistemes de seguiment (Tracking Bouncing Balls Using Kalman Filters and 
Condensation [3]) resulta ser més lent que l’algoritme de Kalman. Aquest factor 
fa que l’hagi de descartar per fer impossible una implementació d’un programa 
capaç de processar un elevat nombre d’imatges per segon. 
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3.2.4 Lucas Kanade Motion Flow 
 
S’utilitza conjuntament amb Good Features To Track per detectar els objectes o  
característiques a seguir. 
 
A continuació mostro un fotograma d’un video de 640 x 480 pixels processat 
per l’algoritme de motion flow Lucas Kanade: 
 

 
Fig. 3.4 Exemple del filtre Lucas Kanade 

 
 
El cercle groc marca un avió que acaba de sortir de l’aeroport de Barcelona. El 
video és capaç de fer-ne el seguiment satisfactòriament (Es podria treballar per 
filtrar la resta de punts seguits). Malauradament el cost computacional és 
inassumible: per processar aquest video de 30 segons, un processador a 1.0 
GHz ha necessitat 110 segons, fet que representa una velocitat de càlcul d’uns 
8 fotogrames per segon. 
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3.3 Conclusions 
 
Quant als algoritmes de seguiment vistos, hem comprovat que no n’hi ha cap 
que ofereixi la velocitat de càlcul necessària per a una implementació funcional 
del programa per l’UAV. Tot i això els algoritmes Lucas Kanade i Condensation 
són molt bons a l’hora de seguir punts d’interès i contorns respectivament i 
s’haurien de tenir en compte quan el hardware implementable en un UAV sigui 
capaç de processar-los a la velocitat requerida. 
 
Pel que fa als algoritmes per detectar contorns i punts d’interès que podriem 
utilitzar per trobar els obstacles aeris hem vist que l’algoritme de Canny és 
massa lent per a implementar-lo en l’aplicació i tot i que Good Features To 
Track és un bon candidat, com que quan proporciona els punts d’interès hem 
d’interpretar quins poden ser objectes i quins no, optaré per implementar un 
sistema propi partint només de funcions bàsiques que ofereixi OpenCV i que 
sigui específic per la meva aplicació. 
 
Per tant prescindirem d’aquestes funcions d’OpenCV i implementaré el meu 
propi sistema de detecció i seguiment d’obstacles, més modest, però encarat 
específicament a la funció de detecció i seguiment d’obstacles aeris que es pot 
trobar un UAV. 
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4. Disseny del sistema de detecció i seguiment 
 
Com he explicat en l’apartat on hem vist les funcions que ens ofereix OpenCV 
per a detecció i seguiment d’objectes no hi ha cap algoritme que em resolgui 
directament cap d’aquests dos problemes i que al mateix temps compleixi el 
requisit de temps d’execució. A la implementació, per tant, he de dissenyar un 
sistema capaç de detectar objectes primer, i posteriorment fer-ne el seguiment. 
 
 

 
 

Fig. 4.1 Diagrama general del flux del programa 
 
 
4.1 Detecció d’objectes 
 
La detecció d’objectes es realitzarà en dues parts: en la primera part es 
converteix la imatge obtinguda de la càmera en una imatge binària per poder-la 
analitzar fàcilment. Com fer aquesta conversió és un factor crític, ja que el 
resultat ha de ser una imatge on els objectes quedin ben definits i s’hagi 
eliminat soroll i l’escenari on es trobin aquests objectes (cel, núvols...). 
 
El contrast d’objectes voladors amb el cel facilita la tasca i quant a la part de la 
imatge on hi apareix terreny (per sota l’horitzó), l’alt contrast causarà 
segurament que aparegui a la imatge binària. Per tant haurem de trobar una 
manera de tractar la imatge per sota l’horitzó o be ignorar-la. 
 
La dificultat de la primera de les dues fases en que he separat la detecció 
d’obstacles radica, doncs, en trobar quina és la millor eina que ofereix OpenCV 
per a realitzar aquesta transformació de la imatge. 
 
La segona part de la detecció ha d’analitzar aquesta imatge binària recent 
obtinguda en busca d’objectes. Probablement els pixels que trobarà de cada 
objecte no seran adjacents i per tant haurem de dissenyar un sistema capaç 
d’agrupar-los entre ells per formar els objectes que hi hagi al fotograma. Cal 
recopilar el màxim d’informació d’aquests objectes: posició, nombre de pixels, 
dimensions de l’objecte global (ocnjunt de pixels). Haurem de tenir en compte 
la part del paisatge per sota l’horitzó per no confondre’l amb un objecte. 
 
Donada la naturalesa de l’entorn a analitzar es donarà el cas que la imatge vibri 
degut al moviment de l’UAV, canvis de rumb poden fer desaparèixer i 
reaparèixer objectes en el camp de visió de la videocàmera i en qualsevol 
moment pot aparèixer un objecte nou en la imatge. Per aquest motiu és 
necessari realitzar aquesta búsqueda d’objectes en tots els fotogrames que 
arribin de la videocàmera i així anticipar-nos al màxim a l’aproximació d’un 
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obstacle mitjançant una detecció tant ràpida com sigui possible un cop un 
objecte hagi aparegut en el camp de visió. 
 
 
4.2 Seguiment d’objectes 
 
Per fer el seguiment dels objectes necessitem un sistema d’emmagatzematge 
en memòria d’una sèrie de paràmetres de cada objecte al llarg del temps. 
Aquestes propietats, mitjançant l’instant en el qual siguin enregistrades,  
serviran a l’hora per fer prediccions sobre els valors que haurien de prendre en 
un futur proper. 
 
Aquestes característiques emmagatzemades en un historial de cada objecte 
s’utilitzaran per intentar identificar en cada fotograma els objectes resultants de 
la búsqueda descrita a l’apartat anterior. Comparant-les amb els objectes 
trobats s’emparellaran utilitzant la previsió i les dades dels objectes recent 
trobats s’afegiran al seu historial corresponent. 
 
Les característiques que cal seguir en cada objecte són, com a mínim les 
següents: 
 

- Coordenades (x, y) 
- Dimensions (pixels) 
- Velocitat (pixels/segon) 
- Instant en el qual s’enregistren aquestes dades 

 
Tot i que les dimensions són en pixels, sabent l’angle de visió explicat en 
l’apartat d’òptiques de càmeres podem fer estimacions de distàncies a objectes 
coneixent-ne les dimensions en pixels i suposant mides d’avions coneguts 
(mitjançant una recopilació de dades extretes d’avions reals). 
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5. Implementació 
 
La part més important d’aquest projecte és la implementació del programa. Per 
aquest motiu veurem detalladament totes les parts del programa i de quina 
manera contribueix cadascuna al seu funcionament global. 
 
 
5.1 Introducció 
 
Algunes funcions utilitzades formen part de les llibreries OpenCV. En aquests 
casos només en descriuré breument el seu funcionament. 
 
M’agradaria fer notar que les funcions que he implementat poden no ser 
òptimes, i de fet és probable que no ho siguin. He tingut present en tot moment 
el requeriment de velocitat, però “there’s plenty of room for improvement”. 
 
Una descripció general del flux del programa és el següent:  
 
1) La càmera obté imatges de manera contínua de la zona cap on l’avió es 

desplaça. 
2) El programa obté la imatge que la càmera està servint en aquell instant. 
3) La imatge es converteix a binaria per poder-la analitzar. 
4) S’aproxima l’horitzó a una línia recta. 
5) Es busquen tots els objectes per sobre l’horitzó que han resultat del pas 3). 
6) S’analitzen les característiques dels objectes, associant-los a obstacles dels 

quals s’està fent el seguiment o designant-los com a obstacles nous. 
7) S’estudia l’evolució en el temps de tots els obstacles, descartant el que son 

soroll, i analitzant les trajectòries dels que no ho son per evaluar si 
comporten perill per l’UAV. 

8) En cas de ser necessari es prenen les mesures necessàries per evitar 
l’obstacle. 

9) Es repeteixen els passos 2-8 tenint en compte que el nou fotograma que 
s’obté no té per què ser el fotograma immediatament posterior al fotograma 
que la càmara havia servit prèviament. Això és degut a que el temps de 
processat d’un fotograma pot ser superior a la pausa entre fotogrames 
capturats per la càmera, que acostuma a ser de 1/30 segons. 

 
Els passos que aquí he descrit són una simplificació del programa. En realitat hi 
ha força més funcions que el nombre de passos explicats, i els veurem en 
detall tot seguit. 
 
La part del programa encarregada de la detecció seguint el plantejament de 
l’apartat anterior s’implementa en les parts on es converteix la imatge a binària i 
es busquen els objectes per sobre l’horitzó. 
 
La part encarregada del seguiment s’implementa en els passos d’associació 
obstacle-objecte, seguiment i previsió. 
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Fig. 5.1 Diagrama de les parts del programa 
 
 
5.2 Obtenció i preparació de la imatge 
 
El primer pas per poder analitzar la imatge és obtenir-la de la càmera, i 
posteriorment preparar-la per a ser utilitzada per les funcions que ens 
proporciona l’OpenCV. Moltes de les funcions que utilitzo en el projecte són 
d’un sol canal, és a dir, el que entenem per blanc i negre, o més concretament 
escala de grisos. Per tant posteriorment a l’obtenció de la imatge caldrà 
convertir-la a escala de grisos. 
 
L’obtenció d’un fotograma de la videocàmera es realitza mitjançant la funció 
cvQueryFrame, que és tant senzilla com: 
 
IplImage* cvQueryFrame( CvCapture* capture ); 
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Aquesta funció ens retorna una imatge d’una font d’imatges que pot ser un 
fitxer de video o una videocàmera. 
 
A continuació cal convertir la imatge a escala de grisos amb cvCvtColor, que 
realitza transformacions d’espais de colors d’una imatge origen a una destí. 
Utilitzant el codi CV_RGB2GRAY converteix cada pixel de tres canals de 
l’entrada (R, G, B) a un pixel amb un nivell d’intensitat Y de la sortida segons 
l’algoritme següent: 
 
Y = 0.299*R + 0.587*G + 0.114*B 
 
On R, G i B son els canals Red, Green i Blue de l’entrada. 
 
 
5.3 Obtenció d’imatge binària. 
 
A continuació cal convertir la imatge servida per la càmera a 2 colors, blanc i 
negre. D’aquesta manera l’operació de recerca d’objectes que destaquin en el 
fons de la imatge (el cel) és molt més senzilla ja que només cal buscar parts on 
el color sigui negre. 
 
Pero com jutjar quins pixels formen part del fons i quins poden formar part d’un 
obstacle, és a dir, decidir quins seran blancs i quins seran negres, no és trivial. 
L’OpenCV ens ofereix dues possibilitats: cvThreshold i cvAdaptiveThreshold.  
 
 
5.3.1 Global threshold 
 
Primer analitzarem l’opció més senzilla: cvThreshold, que em permet classificar 
els píxels d’una imatge comparant-los amb un valor concret constant per a tots 
els pixels de la imatge. En aquest cas, està clar que la clau es troba en saber 
escollir el valor llindar que millor diferenciï els obstacles que hi ha al cel del 
mateix cel. La funció té aquest aspecte: 
 
void cvThreshold( const CvArr* src, CvArr* dst, double threshold, 
                  double max_value, int threshold_type ); 
 
On src i dst són la imatge origen i destí, threshold és el valor llindar que 
s’utilitzarà per classificar els valors segons si són més grans, iguals o inferiors a 
aquest llindar. Max_value és el valor que prendran els pixels considerats 1 i 
threshold_type és quin tipus de transformació es realitzarà. 
 
A continuació adjunto una imatge obtinguda de la documentació d’OpenCV per  
il·lustrar aquest últim paràmetre. 
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Fig. 5.2 Tipus de Global Threshold 

 
 
Com es pot veure els únics threshold_type que em serveixen per al nostre 
propòsit són el binari i el binari invertit. En l’exemple s’utilitza el binari. 
 
Per mostrar el funcionament d’aquesta funció a continuació veiem un parell de 
transformacions d’una imatge que vaig obtenir tot just començar el projecte: es 
tracta d’un respall d’escombra que vaig llançar a l’aire per capturar-lo amb el 
cel de fons per fer una simulació de l’escenari en el qual treballaria. Els 
paràmetres utilitzats són threshold global binari on el valor màxim és 255 
(blanc) i el valor llindar es mostra en l’histograma de la imatge en cadascun 
dels dos casos. 
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Fig. 5.3 Imatge original en escala de grisos. 

 
 
En el primer exemple escollim com a llindar un valor d’intensitat just per sota de 
la intensitat que té la major part del cel que es veu a la imatge original (linia 
vertical fina a l’histograma). El resultat és que les zones amb un nivell 
d’intensitat inferior al llindar (més fosques) es transformen en negre, i les que 
es troben per sobre sel’s assigna el valor màxim (255, blanc). 
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Fig. 5.4 Imatge obtinguda amb el threshold per sota de la intensitat del cel. 
 
Alguns detalls sobre l’histograma: La coordenada X representa tots els nivells 
d’intensitat possibles que pot tenir un pixel (de 0 a 255) i l’altura de cada barra 
representa la quantitat de píxels de la imatge que tenen el valor d’intensitat 
corresponent a cada valor X. 
 
Veiem que aproximadament a partir de X = 120 hi ha una campana. Aquesta 
acumulació es correspon als pixels que formen el cel, que com és imaginable, 
són nombrosos. El pic que hi ha cap al final de l’eix X correspon al blanc dels 
núvols. 
 
Hem vist, doncs, el resultat d’establir el valor llindar just per sota del valor que 
prenen els píxels del cel. Podem discriminar clarament el respall del cel. Hi ha, 
però, una zona del cel més fosca que la transformació marca com a negre i que 
per tant no s’ajusta al meu objectiu. 
 
Si en comptes d’establir el llindar per sota del conjunt de valors corresponents 
al pixels que composen el cel ho hagués fet per sobre el resultat hauria estat 
molt pitjor: 

 

 
Fig. 5.5 Imatge obtinguda amb el threshold per sobre de la intensitat del cel. 
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5.3.2 Adaptive Threshold 
 
La segona opció a l’hora de discriminar pixels el que fa en comptes de 
comparar tots els píxels amb un sol valor global és particularitzar aquest valor 
per a cadadascun dels píxels. Això ho aconsegueix fent la mitja d’un subconjunt 
de pixels que es troben al voltant del que s’està evaluant i utilitzant aquesta 
mitja com a valor llindar, amb unes modificacions extra que tot seguit veurem. 
 
void cvAdaptiveThreshold( const CvArr* src, CvArr* dst, double 

max_value, int adaptive_method=CV_ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C, int 
threshold_type=CV_THRESH_BINARY, int block_size=3, double 
param1=5 ); 

  
Comentaré tant sols els paràmetres que no apareixien en el threshold global: 
adaptive_method pot ser CV_ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C  o 
CV_ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C i fan referència al tipus de mitja. En 
el primer cas es ponderen tots els pixels de la mateixa manera i en el segon 
sel’s aplica una ponderació de tipus gaussià on el pixel evaluat és el de major 
pes i els més perifèrics son els de menys. L’exemple utilitza aquesta segona 
opció després d’evaluar-los ambdós de manera visual. Threshold_type en 
aquest cas només pot ser binària o binària inveritda. En l’exemple s’utilitza la 
binària. Block_size indica el costat del quadrat de block_size x block_size que 
té per centre el pixel evaluat i que s’utilitzarà a l’hora de fer la mitja. Sempre 
serà un valor senar pel fet que el píxel evaluat sempre ocupa la posició central. 
Param1 és un valor que es restarà a la mitja obtinguda en cada cas. Per 
exemple, en el cas d’un pixel d’intensitat 100, si la mitja dels pixels al seu 
voltant val 105 i el paràmetre param1 val 10, al pixel evaluat se li assignarà 
max_value ja que 105 – 10 = 95 < 100. 
 
A continuació, i seguint amb la original imatge de mostra de l’apartat anterior, 
veurem uns quants exemples il·lustratius. 
 
En els següents exemples utilitzo max_value = 255 i vario block_size i param1. 
En el primer cas fixo block_size = 3 i param1 = 0. 
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Fig. 5.6 max_value = 255; block_size = 3; param1 = 0 
 
El resultat obtingut és desastrós tenint en compte els objectius que busquem. 
El fet de no restar cap valor a la mitja dels blocs de pixels 3 x 3 calculats fa que 
alternativament els pixels evaluats siguin majors o menors al valor llindar. 
 
Establint param1 = 5 obtinc: 
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Fig 5.7 max_value = 255; block_size = 3; param1 = 5 
 

Un gran salt endavant. Ara només els píxels amb un contrast important 
respecte els seus veïns queden marcats. Concretament han de ser 5 unitats 
més foscos que la mitja per aparèixer com a negre. Així el contorn del respall 
queda ben delimitat. Tot i la millora, a la part central esquerra de la imatge 
s’aprecien uns punts que corresponen el contorn d’un núvol que crea un 
contrast elevat amb el cel. De totes maneres aquest contrast no és tant 
pronunciat com el del respall amb el cel. Jugant una mica més amb els valors, 
si fixem block_size = 11 i param1 = 19 obtenim: 
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Fig 5.8 max_value = 255; block_size = 11; param1 = 19 
 
En aquest cas el respall encara queda més marcat i els pixels que apareixien 
degut al núvol ja no apareixen en la imatge. Sí que s’aprecien uns pixels negres 
a la part central esquerra, però si revisem la imatge original veurem que son 
d’una antena de televisió que genera un contrast comparable al del respall. 
 
En aquest cas ja no tinc zones del cel que es marquin com a negre com em 
passava en el cas del llindar global, on l’elecció d’un únic valor llindar em 
limitava en gran mesura. Per altra banda, el fet de calcular per a cada pixel una 
mitja de block_size x block_size augmenta molt el cost computacional en 
comparació amb el primer cas. 
 
 
5.3.3 Conclusió 
 
Després de veure les dues possibilitats queda clar que la més efectiva és la del 
valor llindar particularitzat per a cada pixel, i és la que utilitzarem en el 
programa. Tot i que el cost computacional és més elevat que en el del cas del 
llindar global, les operacions que s’han de realitzar són molt senzilles en 
qualsevol dels dos casos i el temps necessari és assumible i permet complir els 
requeriments de velocitat del projecte. Per a informació més detallada quant al 
temps necessari per a calcular la imatge de l’expemple consulteu l’apartat 
referent a les temporitzacions de cadascuna de les funcions del programa. 
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En el programa, a la part dels #define podem veure els paràmetres utilitzats per 
aquesta funció: 
 
#define TH_MAXIM 255    // Intensitat màxima (blanc) 
#define TH_MIDA_BLOC 3   // block_size del adapt. threshold 
#define TH_CONSTANT 7    // param1 del adapt. threshold 
 
 
5.4 Horitzó 
 
Com a conseqüència del sistema de búsqueda d’obstacles que hem escollit (ho 
veurem en el següent apartat) és necessari que els obstacles potencials es 
trobin sobre un fons que els proporcioni molt de contrast, és a dir, el cel. Per 
tant és impossible o molt difícil  diferenciar obstacles per sota de l’horitzó, on la 
intensitat de color que s’hi troba fa que els obstacles potencials s’hi confonguin 
fàcilment. 
 
Per aquest motiu només buscaré obstacles potencials per sobre l’horitzó. 
Aquesta decisió no té per què ser una limitació si tenim en compte que a gran 
altitud i suposant un vol rectilini uniforme (suposició que utilitzaré en tot el 
programa), tots els perills vindran per sobre l’horitzó i no per sota. 
 
El primer pas alhora de buscar obstacles és, doncs, separar el cel del terra 
buscant l’horitzó. Per complir aquest objectiu implemento les funcions 
getHoritzo, trobarHoritzo, calcABhrz i descartarPuntsHrz. 
 
La forma que he escollit per fer-ho és senzilla: per cada fotograma (imatge en 
escala de grisos) calculo la derivada de diverses columnes equidistants d’un 
pixel d’amplada. Aquesta derivada es calcula de dalt a baix (des del cel cap a la 
terra), creuant l’horitzó. 

5.9 Sistema d’aproximació d’horitzó a una recta 
 
Si en la imatge hi ha una línia d’horitzó, aquestes derivades tindràn un punt y 
amb una variació notable del seu valor corresponent al canvi de cel a terra. 

Horitzó real 

Aproximació 

Trajectòria de 
la derivada 

Punt considerat 
horitzó 
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Aquest punt s’emmagatzema per a totes les derivades i s’utilitzen per 
aproximar l’horitzó mitjançant una recta. 
 
 
5.4.1 Funció trobarHoritzo 
 
void trobarHoritzo(IplImage* imatge, int puntsDerivada, int pasPunts, 

int mostres, float llindar, tHoritzo *horitzo); 
 
Imatge és la la imatge origen on es buscarà l’horitzó; puntsDerivada és el 
nombre de punts utilitzats per fer per calcular els valors mitjos superior i inferior 
a un pixel en concret; pasPunts és l’espai en pixels entre els punts que 
s’utilitzen per fer mitges; mostres és el nombre de punts pertanyents a l’horitzó 
que s’intentaran trobar; llindar és el valor que s’utilitza per determinar si el 
contrast és el corresponent a la línia de l’horitzó i horitzó és l’estructura que 
emmagatzema totes les característiques de l’horitzó necessàries pel programa. 
 
A l’apartat anterior escrivia derivada en cursiva. Ho feia perquè derivada dóna 
una idea en una paraula del procediment que segueixo de manera aproximada, 
però com veurem és una operació diferent. 
 
Inicialment per cada pixel de la columna n’obtenia el valor dels pixels superior i 
inferior i els restava per saber-ne la diferència. Vaig comprovar, però, que 
aquest sistema era molt poc tolerant al soroll i no obtenia el punt de separació 
terra-cel en molts casos. 
 
Per sol·lucionar aquest problema substituirem el valor d’un sol pixel per sobre i 
un per sota del pixel del qual n’estic calculant la derivada per una mitja de 
diversos pixels per sobre i per sota. Entre els pixels dels quals es calcula la 
mitja deixem una separació per tal d’abarcar més espai en menys punts per 
estalviar memòria i temps de processat. Aquests paràmetres es fixen a la part 
inicial del programa mitjançant els #define: 
 
#define NUM_PUNTS_HORITZO 4  // Nombre de punts pertanyents a 

//l'horitzó que buscaré (per fer la 
//recta horitzó) 

#define PUNTS_DERIVADA 3  // Nombre de pixels que s'evaluen 
//sobre i sota d'un pixel 
//determinat per calcular el canvi 
//d'intensitat ("derivada") en 
//aquest pixel 

#define PAS_PUNTS_DERIVADA 2  // Separació que es deixa entre els 
//PUNTS_DERIVADA 

 
En el cas que la diferència entre les dues mitges (en valor absolut) superi un 
mínim determinat es considera que el píxel del qual se n’està calculant la 
derivada forma part de l’horitzó. 
 
Tot i que aquest sistema és més permisiu al soroll, el següent problema que 
apareix és la confusió d’objectes que hi pugui haver per sobre de l’horitzó amb 
la línia de l’horitzó en cas que la columna de pixels on es calcula la derivada 
talli un obstacle. 
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Per tal de sol·lucionar aquest problema, a partir dels punts trobats (incloses 
possibles confusions) es calcula la recta de regressió lineal (calcABhrz). 
Després descarto punts que s’allunyin un nombre determinat de píxels de la 
recta calculada (descartarPuntsHrz). Una vegada descartats els punts es torna 
a calcular la recta només amb els punts que molt probablement formaran part 
de la línia d’horitzó. 
 
Amb el pendent i l’ordenada a l’origen de la recta horitzó (A, B) calculades, la 
funció getHoritzo retorna el valor de y de l’horitzó per a una x determinada. 
 
 
5.4.2 Funció calcABhrz 
 
bool calcABhrz(float *AB, int mostres, tHoritzo *horitzo); 
 
La funció retorna un valor lògic “cert” només si s’ha pogut calcular amb èxit el 
pendent i l’ordenada a l’origen de la recta que aproxima l’horitzó. AB és un 
vector de capacitat 2 on es desa l’ordenada a l’origen de la recta de regressió 
calculada (A) i el pendent de la recta (B), mostres és el nombre de punts 
pertanyents a l’horitzó que he buscat i horitzo és l’estructura que 
emmagatzema totes les característiques de l’horitzó necessàries pel programa. 
 
El que pretén la funció és obtenir l’equació de la recta que aproximi l’horitzó. 
 

BXAY +=  
 
On A és l’ordenada a l’origen i B el pendent de la recta. 
 
Per a calcular el pendent  de la recta utilitzo la següent equació: 
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On B és el pendent de la recta de regressió, n el nombre de mostres de 
l’horitzó que s’han pres i X i Y són les coordenades de cadascuna d’aquestes 
mostres que s’han utilitzat per calcular B. 
 
Per calcular l’ordenada a l’origen utilitzo la següent equació: 
 

XBYA +=  
 
On A és l’ordenada a l’origen i B és el pendent prèviament calculat. 
 
 
 
 



  

 

38 

5.4.3 Funció descartarPuntsHrz 
 
void descartarPuntsHrz(int mostres, tHoritzo *horitzo); 

 
En aquesta funció es calcula l’error quadràtic mig de les coordenades Y dels 
punts trobats respecte la recta de regressió calculada i utilitzo aquest valor, junt 
amb el paràmetre MAX_DESVIACIO per determinar quins punts suposadament 
de l’horitzó son en realitat un error degut a soroll o a un obstacle volador. 
 
 
5.4.4 Funció getHoritzo 
 
Finalment, fora de la funció trobarHoritzo, durant l’execució del programa es 
crida diverses vegades la funció: 
 
int getHoritzo(int x, tHoritzo *horitzo); 
 
que ens retorna la coordenada y de l’horitzó per a la x que se li passa com a 
paràmetre. 
 
 
5.4.5 Conclusió 
 
Utilitzant aquestes funcions tal i com he comentat en la introducció podem 
calcular en temps real per a cadascun dels fotogrames que li demanem al video 
una aproximació de l’horitzó mitjançant una recta. 
 
Com que les funcions permeten especificar moltes opcions com a paràmetres 
això permet al programa adaptar-se a diferents dimensions d’imatge (p. ex. 
més separació entre pixels al fer la mitja en imatges grans) i també afinar més 
a l’hora d’aproximar mitjançant la recta (p. ex. augmentant el nombre de 
mostres a prendre de l’horitzó). 
 
El programa permet representar gràficament el que he explicat. A continuació 
veiem un fotograma de la sortida que mostra el programa proporcionant-li com 
a entrada un video capturat per una avioneta (video descarregat d’internet, font 
desconeguda). 
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5.10 Sortida del programa calculant l’horitzó 

 
Hi apareixen els punts considerats com a part de l’horitzó (blanc), els 
descartats (negre) i la recta de regressió calculada finalment amb els punts no 
descartats, que com veiem, aproxima força bé l’horitzó. 
 
 
5.5 Buscar Objectes 
 
Una funció molt important del programa és la que s’encarrega de buscar 
objectes en una imatge. El funcionament es pot explicar a alt nivell de manera 
molt senzilla: la funció recorre els pixels de la imatge binaria d’esquerra a dreta 
de dalt a baix, sempre per sobre l’horitzó, buscant pixels negres (per tant pixels 
que a la fase de thresholding s’han considerat de prou contrast com per 
marcar-los). Quan troba pixels negres els intenta associar entre ells de manera 
que agrupacions de pixels propers es consideren un sol objecte. 
 
Per tal de realitzar aquesta tasca eficaçment i estalviant temps de processat 
l’explicació que hem vist es complica una mica. Ho veurem en detall a 
continuació. 
 
Abans, però, m’agradaria fer un petit incís en un convenció que he utilitzat 
durant tot el programa i que donaré per suposat a partir d’ara, es tracta de la 
diferència entre objectes i obstacles. 
 
Quan parlem d’un objecte ens referim a una agrupació de pixels negres propers 
que hem trobat a la imatge binària i que he considerat part d’un sol conjunt. Un 
objecte no ha passat per cap procés de decisió que el classifiqui ni que l’evalui i 
pot donar-se el cas que provingui tant de soroll en un fotograma determinat 
com d’un avió que es desplaçi a gran velocitat cap a nosaltres. L’objecte 
d’aquest apartat és explicar la funció que s’encarrega de trobar aquests 
objectes a cada fotograma del video. 
 
Per altra banda, un obstacle és un objecte pel qual s’ha generat una instància 
que permet fer el seguiment de diversos paràmetres durant l’execució del 
programa. La vida de l’objecte comença abans d’analitzar un fotograma i 
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s’acaba quan s’acaba d’analitzar. La vida d’un obstacle dura mentre el 
seguiment li segueixi associant objectes cada fotograma (no és del tot així, 
però ho veurem amb més detall més endavant). 
 
 
5.5.1 Prototipus 
 
La crida de la funció té aquest aspecte: 
 
int buscarNousObjectes(IplImage* imatge, IplImage* mascara, int 

maxObstacles, tObjecte **objecte, tHoritzo *horitzo, 
tDadesGlobals *dadesGlobals); 

 
IplImage* imatge: punter a la imatge binària que la funció ha d’analitzar. 
 
IplImage* mascara: imatge d’un canal de les mateixes dimensions que imatge 
que s’utilitza en l’agrupació de pixels en objectes. 
 
Int maxObstacles: nombre màxim d’objectes/obstacles que es poden tenir en 
memòria simultàniament. Es una constant que es defineix al codi i que limita el 
màxim de memòria que el programa pot requerir al sistema. 
 
tObjecte **objecte: punter a un vector de punters a objectes. Aquí es desaran 
els objectes que es trobin durant l’execució de la funció. 
 
tHoritzo *horitzo: punter a una estructura que desa totes les dades de l’horitzó 
que necessito durant l’execució del programa. 
 
tDadesGlobals *dadesGlobals: punter a una estructura que conté totes les 
variables que s’utilitzen globalment al programa. 
 
 
5.5.2 Funcionament Global 
 
Inicialment es realitzava una lectura de tots els pixels de la imatge per tal de 
buscar objectes, però això va resultar ser poc eficient en termes de temps de 
procés necessari. Finalment es va refer el disseny de la funció de manera que 
s’ha disminuit el temps necessari per processar una imatge de manera que és 
el 25%-50% del que era inicialment. Per a un detall de les diferències de temps 
consulteu l’apartat de temporitzacions. 
 
El disseny final es pot explicar en tres blocs principals: 
 

1) Obtenció ràpida d’objectes. 
2) Lectura completa de les zones de la imatge on s’han trobat objectes. 
3) Lectura completa de les zones on es preveuen objectes però que no s’hi 

ha detectat res a 1). 
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5.5.3 Obtenció ràpida d’objectes 
 
L’objectiu de la primera part de la funció és realitzar una lectura que cobreixi 
tota la imatge per tal de buscar pixels negres, que agrupats correctament 
composaran els objectes que finalment s’extrauran de la imatge. 
 
Aquesta lectura, però, es realitza només a una part dels pixels de la imatge 
amb l’objectiu de reduir el temps dedicat a aquesta tasca. Per fer-ho, la imatge 
es divideix en blocs de DIST_HOR_PIX x DIST_VER_PIX pixels dels quals 
només se’n llegeix un sol pixel. Per evitar passar per alt objectes, el pixel llegit 
dins de cada bloc varia cada fotograma de manera que cada DIST_HOR_PIX x 
DIST_VER_PIX fotogrames s’ha cobert tot el bloc. 
 
A continuació veiem un esquema de com funcionaria el sistema en una senzilla 
imatge de 6 x 6 pixels utilitzant blocs de 2 x 2 pixels: 
 

 
5.11 Patró seguit per a lectura de pixels 

 
De manera que cada 4 fotogrames hauriem llegit tota la imatge, amb l’estalvi de 
temps que suposa llegir només ¼ de la imatge cada fotograma. 
 
Com que el video acostuma a ser d’un nombre de fps (Frames Per Second) 
elevat, el fet de trigar DIST_HOR_PIX x DIST_VER_PIX frames a fer una 
lectura completa no suposa un problema important d’omissió d’informació. Faig 
la suposició que un objecte, per petit que sigui (1 pixel) serà trobat en un 
nombre de fotogrames petit. 
 
Però normalment els objectes seran suficientment grans com per ocupar 
diversos pixels en el sensor de la videocàmera i per tant la lectura de pixels que 
he explicat probablement trobarà diversos pixels que formaran part del mateix 
objecte. Finalment ens interessa extreure un conjunt d’objectes i no només un 
nombre indeterminat de pixels que no em dona massa informació, per tant 
alhora que trobem pixels foscos en la lectura que realitzo he d’anar-los 
agrupant en objectes. 
 
Per a realitzar aquesta funció utilitzarem una imatge màscara, de les mateixes 
dimensions que la binària, on marco les zones on trobem pixels. Inicialment la 
màscara està en blanc. 
 

Fotograma n Fotograma n+1 Fotograma n+2 Fotograma n+3 
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El primer pas es llegir el pixel (Ix, Iy) de la imatge binaria per comprovar si és 
blanc o negre. Si es blanc aquí s’acaba el procés ja que en aquest pixel no hi 
ha cap contrast amb el cel. 
 
En cas que sigui negre cal realitzar un procés que queda il·lustrat amb el 

següent diagrama: 
 
Primer es llegeix el pixel de 
la imatge màscara (Mx, My) 
amb les mateixes 
coordenades que (Ix, Iy), 
per veure si està marcat. 
 
Si (Mx, My) està marcat 
això indica que prèviament 
s’ha trobat un pixel a la 
imatge binària molt proper 
al que estem llegint i per 
tant és molt probable que 
(Ix, Iy) formi part del mateix 
objecte que el pixel anterior. 
 
El color de (Mx, My) dona 
informació per identificar 
l’objecte n al qual s’ha 
d’assignar el pixel, per tant, 
assignem (Ix, Iy) a l’objecte 
n. 
 
A continuació cal marcar 
una zona al voltant de (Mx, 
My) per a properes 
recerques. La marca 
consisteix en una caixa que 
té per centre (Mx, My) i que 
té el mateix color. Amb això 
hem conclòs aquesta  
branca de possibilitats. 
 
En cas que (Mx, My) no 
estigui marcat cal 
comprovar si no està en el 
veïnatge d’una marca 
mirant els voltants de (Mx, 
My). En cas que el veïnatge 
estigui marcat seguirem el 
mateix procediment que 
s’ha seguit abans. En cas 
contrari, el pixel (Ix, Iy) 
forma part d’un nou objecte 

5.12 Búsqueda d’Obsjectes 
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que no tenia resgistrat. Per tant cal crear una nova instància d’objecte, 
inicialitzar-lo i finalment també cal marcar la màscara amb un color que 
identificarà l’objecte. Per crear noves instàncies d’objectes utilitzo la funció 
malloc per reservar la memòria necessaria necessària. Això em permet una 
gestió més eficient de la memòria i assegurar que només utilitzarem la 
imprescindible. 
 
Un comentari sobre els colors de la màscara: El fet d’utilitzar colors per 
identificar els obstacles no és cap limitació ja que la màscara, una imatge d’un 
sol canal de 8 bits ens permet diferenciar 255 objectes, nombre molt superior al 
límit MAX_OBSTACLES imposat al programa i molt superior també al nombre 
d’objectes que conviuran en el mateix fotograma en un escenari real. 
 
Quan s’ha realitzat aquesta operació amb tots els pixels que cal estudiar, el 
vector objecte ja conté tots els objectes que s’han obtingut de l’agrupació 
d’aquests pixels. 
 
 
 

   
 
5.13 A l’esquerra imatge original (avioneta), al centre imatge binària i a la dreta 
la màscara resultant en aquest fotograma. 
 
 
 

      
 
5.14 A l’esquerra imatge binària d’una escena al port de Barcelona on 
aparèixen dues gavines (encerclades). A la dreta la màscara resultant. Les 
marques de la part superior esquerra són conseqüència de soroll en la imatge. 
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5.5.4 Lectura completa d’objectes 
 
A l’apartat anterior hem obtingut un vector d’objectes amb una lectura parcial 
dels pixels de la imatge. Això no ens assegura haver obtingut tots els pixels de 
cada objecte, per tant el pas següent és realitzar, per cada objecte, una lectura 
completa de tots els pixels que es trobin en una caixa que el contingui. 
 
Per això, per a cada objecte, obtinc una caixa que conté tots els pixels que 
prèviament hem trobat amb cvBoundingRect i posteriorment utilitzem la funció 
cvSetImageROI (Region Of Interest) per limitar l’àrea de treball de la imatge en 
aquesta caixa. Finalment llegim tots els pixels de la ROI sense utilitzar la 
màscara aquesta vegada, ja que tant sols estem llegint els pixels continguts en 
l’àrea de la imatge que ocupa l’objecte i per tant assumim que tots els pixels 
negres formen part de l’objecte. Tot i això sí que marcarem la màscara ja que 
ens serà útil més tard. 
 
Quan acabem amb cadascun dels objectes, reestablim la ROI a la imatge 
sencera mitjançant la funció cvResetImageROI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.15 Es comproven tots els pixels de la part de la imatge marcada pel ROI 

ROI 
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5.16 Procés per a cada objecte 
 
5.5.5 Lectura de zones amb previsió d’objectes 
 
Per assegurar que no s’escapa cap objecte de la imatge encara hi ha una altra 
comprovació que he de fer: llegir les zones de la imatge on es preveu que n’hi 
hauria d’haver. 
 
El sistema de seguiment i de previsió d’objectes/obstacles no és objecte 
d’aquest apartat, l’explicaré detalladamet més endavant, però si que cal tenir 
present que el programa té aquesta funcionalitat i es disposa d’aquesta 
informació durant l’execució. 
 
Per tant el que cal fer és, per a tots els obstacles dels quals estem fent 
seguiment, llegir el pixel de la imatge binària corresponent a la posició que li 
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pertocaria en el fotograma actual segons la previsió. En cas que el pixel sigui 
negre mirem que no hagi detectat aquest objecte en els passos anteriors i si en 
cas negatiu crear un nou objecte. 
 
Per obtenir tots els pixels d’aquest objecte que havia passat per alt crearem un 
ROI amb les dimensions que venen donades per la previsió i llegirem tots els 
pixels continguts en el ROI.  
 

 
 

5.17 Búsqueda de zones amb previsió d’objectes 
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5.6 Seguiment d’Obstacles 
 
5.6.1 Introducció 
 
La funció seguimentObstacles s’encarrega d’assignar els objectes que s’han 
trobat a l’apartat anterior a obstacles dels quals se n’està fent el seguiment, o 
bé a nous obstacles en el cas que no se’n trobi cap que s’adigui a l’objecte. 
 
També es pot donar el cas que no s’assigni cap objecte a un o diversos 
obstacles, en aquest cas pot ser que s’elimini l’obstacle o que es decrementi un 
compte enrera per a la seva eliminació. Ho veurem amb tot detall a continuació. 
 
La funció es pot explicar en tres parts: 
 
1) Recerca del millor candidat. 
2) Manteniment d’obstacles. 
3) Manteniment d’objectes. 
 
 
5.6.2 Recerca del millor candidat 
 
Aquesta part de la funció busca, per a cada objecte, l’obstacle del qual se 
n’està fent el seguiment que més li escau comparant diverses característiques. 
 
Abans de res s’inicialitzen els objectes i els obstacles: s’eliminen els obstacles 
que estan marcats per eliminar, es desplaça l’índex del vector historial de cada 
obstacle per encabir les dades corresponents al fotograma actual i s’inicialitzen 
com a no vistos i com a no associats a cap objecte. Quant als objectes, es 
genera un rectangle cvMinAreaRect2 per a cadascun d’ells que conté tots els 
seus pixels en un rectangle d’àrea mínima. 
 
Per tal de buscar l’obstacle que més s’escau a cada objecte inicialment es 
busca la parella de distància mínima. 
 
El fet de trobar l’obstacle més proper a l’objecte no m’assegura que es tracti del 
mateix obstacle. Per aquest motiu a continuació es realitzen dues 
comprovacions més: la primera és que aquesta distància mínima no s’excedeixi 
de la distància que es pot esperar que s’hagi desplaçat l’obstacle amb el temps 
que ha transcorregut des de l’últim fotograma del qual se’n tenen dades. La 
segona comprovació es fixa en la variació de tamany de l’obstacle. 
 
Si les dues comprovacions es resolen a favor del candidat aquest obstacle serà 
el candidat definitiu per a ser assignat a l’objecte, en cas contrari es descarta. 
 
Hi ha un petit detall, però, que pot fer que no es consideri el millor candidat tot i 
les comprovacions que s’han fet fins ara: es pot donar el cas que l’obstacle 
s’hagi assignat anteriorment com a millor candidat per a un altre objecte. En 
aquest cas només es marcarà l’obstacle com a candidat si és més proper a 
l’objecte que s’evalua que a l’objecte al qual s’havia assignat com a candidat 
previament. 
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5.18 Recerca del millor obstacle candidat per a un objecte 
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5.6.3 Manteniment d’obstacles. Activació i descart d’obstacles. 
 
A continuació repassarem tots els obstacles i realitzarem l’operació necessària 
en cas que s’hagin assignat a un objecte. En cas contrari no es realitza cap 
operació. 
 
Si l’obstacle ha estat escollit candidat per a un objecte s’assignaran les 
característiques de l’objecte a l’obstacle en la posició d’índex 0 del vector 
d’historial de l’obstacle (vector que hem desplaçat inicialment per encabir-hi 
aquesta informació).  També es marca aquesta posició de l’historial com a 
visible, ja que s’ha localitzat l’obstacle en la imatge. Finalment es reestableix el 
compte enrera per a obstacles no visibles al seu valor màxim (ho comento a 
continuació). 
 
També es comprova si cal activar l’obstacle (fet que descartarà que sigui soroll) 
i aquí cal introduir un concepte nou: l’activament d’un obstacle. Hem vist que 
quan es troba un objecte nou a la imatge es genera una instància d’objecte que 
conté una sèrie de pixels i que posteriorment s’assigna a un obstacle del qual 
es farà el seguiment. Inicialment aquest obstacle estarà sota sospita de ser 
soroll durant un nombre determinat de fotogrames. Si durant tots aquests 
fotogrames es pot trobar l’obstacle en la imatge es considera que no és soroll i 
es procedeix a activar-lo. 
 
Després de fer associacions i activar els obstacles necessaris tornem a 
repassar tots els obstacles, aquesta vegada per tractar els que no hem vist en 
la imatge, diferenciant dos casos: els que són actius i els que no. 
 
En cas de no haver observat un obstacle però donada la circumstància de que 
segui actiu es decrementa en una unitat el compte enrera per a la seva 
eliminació. Si aquest fet es repeteix consecutivament durant prous fotogrames 
aquest compte enrera arribarà a 0 i l’obstacle s’eliminarà. 
 
Si no hem observat l’obstacle i tampoc és actiu ja no s’aplica cap compte 
enrera, senzillament s’elimina l’obstacle ja que molt problablement era soroll al 
no haver superat la fase d’activamnet (per alliberar l’obstacle alliberem la 
memòria que ocupava amb free). 
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5.19 Manteniment d’obstacles 
 
 
5.6.4 Manteniment d’objectes. 
 
Ja només ens queda encarregar-nos dels objectes per als quals no he trobat 
cap obstacle. Per això es recorre tot el vector d’objectes buscant-ne algun que 
no s’hagi associat amb cap obstacle. Si es dona el cas es crea un obstacle 
reservant la memòria necessària i s’inicialitzen tots els seus paràmetres amb 
els de l’objecte. 
 
Per aquesta part no s’adjunta cap diagrama ja que el funcionament és prou clar 
com per no requerir-lo. 
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5.7 Actualització d’Obstacles 
 
 
5.7.1 Introducció 
 
Aquesta funció s’encarrega de fer el manteniment d’una sèrie de paràmetres 
dels obstacles i de recalcular les seves velocitats, entre altres paràmetres, 
tenint en compte la informació que s’acaba d’obtenir de l’última imatge 
analitzada. 
 
 
5.7.2 Implementació 
 
En aquesta funció es realitzen diverses accions amb cada obstacle. Inicialment 
es calculen les dimensions de la caixa que es dibuixarà envoltant cada obstacle. 
S’obté del costat més llarg del rectangle d’àrea mínima que conté tets els pixels 
de l’obstacle. 
 
Tot seguit calculem la visibilitat, que és el tant per cent d’imatges en les quals 
s’ha detectat l’obstacle d’entre les últimes FINESTRA_VISIBILITAT imatges 
que ha servit la videocàmera. 
 
Tot seguit, si l’obstacle és visible, calculem les velocitats paral·lela i 
perpendicular al pla de la imatge. Primer busquem un frame a una distància 
d’un mínim de frames on l’obstacle era visible i trobem la diferència temporal 
respecte el frame actual. Posteriorment trobem la velocitat dividint la distància 
recorreguda per l’obstacle entre el temps que ha invertit en fer el desplaçament. 
 
Si contràriament, l’obstacle no s’ha trobat en la imatge actual, comprovem si 
segons la previsió es troba en una zona inconvenient (sota l’horitzó, fora de la 
imatge) i en cas afirmatiu el marquem per a ser eliminat, si no pot ser que 
senzillamentt no l’hagi detectat degut a que es molt petit (a vegades els 
obstacles petits desapareixen un frame per reaparèixer al frame següent), i 
marcarem la posició on esperem que sigui amb la caixa que em proporciona la 
previsió de les propietats de l’obstacle. 
 
A continuació calculem la mitja de diverses magnituds: velocitats, caixa, 
diagonal del rectangle d’àrea mínima... Calculem la mitja ja que aquestes 
magnituds tenen molta variabilitat d’una imatge a l’altra degut a canvis 
d’il·luminació, pixels indetectats... La mitja la fem dels últims SUAVITZAT_MOV 
frames. 
 
En aquest cas no s’adjunta cap diagrama ja que aquesta funció senzillament 
realitza una sèrie d’accions consecutives de poca complexitat. 
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5.8 Dibuixar Imatge 
 
La part de dibuixar sobre la imatge les marques necessàries es composa d’un 
parell de funcions i unes linies de codi a la funció principal. 
 
La primera funció dibuixa les caixes que delimiten els obstacles en pantalla, 
utilitzant diferents colors per donar informació extra de l’obstacle que s’està 
marcant. Per exemple, si no és actiu la caixa és gris, si és actiu la caixa es 
dibuixa de color groc... 
 
La segona funció dibuixa el vector de moviment de l’obstacle. El vector parteix 
del centre de l’obstacle i s’extén en la direcció i sentit de desplaçament de 
l’obstacle. La seva longitud és directament proporcional al mòdul de la vecolitat 
de l’obstacle (s’utilitza un factor multiplicador de la magnitud pixels / segon) 
 
Dins de la funció principal (per ser poques línies de codi) es dibuixen la linia de 
l’horitzó i les marques dels punts utilitzats per calcular-la. S’utilitza el blanc per 
als punts finalment validats com a part de l’horitzó i el negre pels que s’acaben 
descartant. 
 
El fet que es dibuixen les marques o no és un paràmetre controlable en la 
compilació mitjançant els defines MOSTRAR_HORITZO, MOSTRAR_COLOR i 
MOSTRAR_PUNTS_HORITZO (veure annex defines). 
 

 
5.20 Fotograma amb diverses marques sobreimpreses. Escena del port de 

Barcelona on apareixen dues gavines desplaçant-se d’esquerra a dreta. 
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5.9 Funció principal (main) 
 
 
5.9.1 Introducció 
 
La funció principal és on s’acull la iteració que executa totes les funcions 
explicades fins ara i altres funcions que encara no he explicat de manera 
continua per a cadascun dels fotogrames que serveix la videocàmera. 
 
També s’hi du a terme la recopilació de dades de temporitzacions i dels 
obstacles en cas que s’hagi escollit alguna d’aquestes opcions a l’hora de 
compilar. Les dades es treuen en format XML per la consola i cal redirigir-les a 
un fitxer. La recopil·lació d’aquestes dades no estan directament relacionades 
amb el funcionament del programa sinó amb la seva evaluació i proves i ho 
tracto més detalladament en un altre apartat. 
 
 
5.9.2 Inicialització 
 
Inicialment es declaren les variables que s’utilitzaran, entre elles les imatges 
amb les quals treballaré, del tipus IplImage. Aquestes imatges acolliran, 
fotograma rera fotograma, la imatge capturada per la càmera (fotograma), la 
seva transformació a escala de grisos (fotograma_bn), la imatge processada 
per l’adaptive threshold (binaria) i la que s’utilitzarà com a màscara a l’hora de 
buscar pixels en el video (mascaraObstacles).  
 
A continuació es crea una finestra per a cadascuna de les imatges que 
s’hauràn de mostrar durant l’execució del programa mitjançant la funció 
d’OpenCV cvNamedWindow. 
 
També es declaren les estructures on s’emmagatzemarà tota la informació que 
vagi generant el programa (veure annex estructures): 
 
tHoritzo horitzo; 
tDadesGlobals dadesGlobals; 
tObjecte *objecte[MAX_OBSTACLES]; 
tObstacle *obstacle[MAX_OBSTACLES]; 
 
En aquesta part també s’inicialitza la captura del video (cvCaptureFromFile) i se 
n’extreuen les principals característiques (cvGetCaptureProperty) que s’utilitzen 
tot seguir per crear les imatges, que abans hem declarat, mitjançant 
cvCreateImage. 
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5.9.3 Bucle principal 
 
Mentre no s’acabi el video d’entrada el bucle principal s’executa indefinidament. 
 
Primer de tot desem l’instant de temps en el qual es comença a processar la 
imatge en un vector que em permet consultar l’instant en que s’ha processat 
cada frame per als diversos càlculs que requereixen intervals de temps. 
 
A continuació, si el fotograma és múltiple de FRAMES_REFRESC_FPS 
actualitzem la variable que informa dels frames processats per segon. Per fer-
ho dividim FRAMES_REFRESC_FPS entre l’interval de temps invertit en 
processar aquest nombre de frames. 
 
Tenint en compte que les proves es fan amb un fitxer de video i no amb el 
video capturat per una càmera, s’ha afegit una part de codi destinat a millorar la 
reproducció d’aquest video una vegada processat pel programa. El motiu és 
que el programa demana el següent fotograma tant bon punt acaba de 
processar l’actual i es pot donar el cas que processi fotogrames a una velocitat 
notòriament superior a la velocitat de reproducció del video font. En aquest cas 
la sortida es reproduiria a “càmera ràpida”. 
 
Per aquest motiu utilitzem la variable framesProcessatsPerSegon per generar 
una pausa pausaFrames (ms) entre fotogrames que intenti acostar aquesta 
variable a la velocitat real de reproducció del video original. Aquesta pausa 
s’inserta a cada iteració mitjançant la funció cvWaitKey. 
 
També mostrem informació per consola dels obstacles dels quals se’ls està fent 
el seguiment (en cas que s’hagi compilat el programa amb aquesta opció 
activada), tal i com he explicat en un apartat anterior. 
 
A continuació demanem un fotograma a la font de video mitjançant 
cvQueryFrame i si me’l retorna (no s’ha acabat el video) procedim a executar 
les funcions que he explicat en els passats apartats. Les funcions executades 
són concretament: 
 
cvCvtColor: conversió a escala de grisos. 
trobarHoritzo: aproximar l’horitzó a una recta. 
cvAdaptiveThreshold: passar la imatge a color binari. 
previsioObstacles: previsió del valor dels paràmetres dels obstacles. 
buscarNousObjectes: Lectura de la imatge buscant objectes. 
seguimentObstacles: associació objecte-obstacle. 
alliberarObjectes: Alliberar objectes descartats. 
actualitzarObstacles: actualització dels paràmetres dels obstacles. 
dibuixarCaixes: dibuixar les caixes dels obstacles en pantalla. 
dibuixarVectors: dibuixa els vectors de moviment dels obstacles. 
 
A continuació dibuixem els punts utilitzats per calcular la recta de l’horitzó i 
mostrem les imatges en pantalla mitjançant cvShowImage. 
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Finalment, i una vegada finalitzat el bucle principal (quan s’acaba el video), 
alliberem la càmera i les imatges amb cvReleaseCapture i cvReleaseImage i 
eliminem les finestres amb cvDestroyWindow. 
 
 
5.10 Previsió 
 
Tot i que s’ha deixat pel final, aquesta funció s’executa al principi de la 
seqüència de funcions que completen cada iteració del programa. 
 
Senzillament obté el temps transcorregut entre l’anàlisi de l’últim fotograma i 
l’actual i l’utilitza per calcular la localització i dimensions esperades per cada 
obstacle en el fotograma actual. 
 
La previsió s’utilitza posteriorment com ajuda per a la correcta associació 
abstacle-objecte i el seu seguiment. 
 
 
5.11 Possibles compilacions del programa 
 
Una vegada explicada la implementació del programa m’agradaria explicar amb 
més detall una característica que he esmentat en alguns casos que és el fet 
que algunes parts del programa s’executin en el cas de l’existència d’un #define 
concret. 
 
Hi ha diverses funcions del programa que són útils per a extreure dades de la 
seva execució (informació per consola, xmls de temporitzacions i obstacles) i 
d’altres serveixen per visualment comprovar-ne el funcionament (mostrar video 
amb indicacions, video original, threshold...). Finalment però, aquestes funcions 
no son necessàries per al funcionament del programa una vegada assolits els 
objectius del projecte i per tant la seva execució ha de ser condicionada a 
l’objectiu concret de cada situació. 
 
Per aquest motiu inicialment es van condicionar aquests blocs de programa 
amb condicions if() i s’executaven en funció d’unes variables booleanes. Això 
permet escollir durant l’execució del programa quines funcionalitats necessitem 
canviant a la que més ens convingui sense haver de recompilar-lo i executar-lo 
una altra vegada. 
 
L’inconvenient en el cas de l’execució condicionada és que el programa sempre 
reserva memòria per a mostrar les imatges i per a les diverses variables que 
s’utilitzen en aquestes funcions, encara que no s’arribin a utilitzar. Això és un 
inconvenient i un enemic de la optimització i em va obligar a buscar un altre 
mètode. 
 
Posteriorment es va optar per la compilació condicionada en comptes de 
l’execució condicionada. Es tracta d’utilitzar definicions del tipus #define 
MARCA conjuntament amb blocs de codi delimitats per #ifdef MARCA i #endif o 
bé #ifndef marca i #endif per a condicionar la compilació de codi a la definició o 
falta de definició de diverses constants, etiquetes o #defines. D’aquesta manera 
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es compilen certes parts del codi en funció de si estan definides certes 
etiquetes. 
 
Les funcionalitats possibles són les següents: 
 
Mostrar imatge original: mitjançant #define MOSTRAR_COLOR s’especifica 
que es mostri el video original on es superposen les marques, recta horitzó i 
altres indicacions que el programa calcula. Només és útil per a fer 
demostracions i verificar el funcionament del programa de manera visual i 
directa, no en la versió definitiva del programa on l’únic que interessa és una 
ordre de variar el rumb. 
 
Mostrar imatge binària: mitjançant #define MOSTRAR_THRESHOLD 
s’especifica si s’ha de mostrar el video transformat a imatge binària per la 
funció adaptiveThreshold. 
 
Mostrar imatge màscara: mitjançant #define MOSTRAR_MASCARA 
s’especifica si es mostra o no la imatge màscara utilitzada per identificar 
objectes en la imatge binària a cada fotograma. 
 
Nivellar FPS (frames per second): mitjançant #define NIVELLAR_FPS 
s’especifica si s’ha de corregir la pausa inserida entre frames per igular la 
velocitat de frames calculats per segon amb la velocitat original del video. 
Només és útil en simulacions on fem servir un video com a font i a més no 
volem calcular temporitzacions. 
 
Mostrar horitzó: mitjançant #define MOSTRAR_HORITZO s’especifica si s’ha 
de dibuixar la recta que aproxima l’horitzó. 
 
Mostrar punts de l’horitzó: mitjançant #define MOSTRAR_PUNTS_HORITZO 
s’especifica si s’han de dibuixar els punts que s’han utilitzat per calcular la recta 
que aproxima l’horitzó. 
 
Mostrar dades per consola: MOSTRAR_DADES_CONSOLA especifica si 
s’han de mostrar dades de l’execució del programa en temps real per la 
consola. Les dades mostrades son per ser consultades alhora que s’observa 
l’evolució del programa en el video. Incompatible amb imprimir temps i imprimir 
obstacles. 
 
Imprimir dades d’obstacles: amb #define IMPRIMIR_DADES_OBSTACLES 
s’especifica si s’han d’imprimir per consola en format xml les dades dels 
objectes/obstacles que troba el programa. Aquesta funció no està concebuda 
per llegir els resultats a mesura que s’executa el programa sinó per 
redireccionar la sortida a un xml i consultar-los posteriorment amb un 
navegador web i un ftxer de format de dades xsl. Incompatible amb mostrar 
dades per consola i imprimir temporitzacions. 
 
Imprimir dades de temporitzacions: mitjançant #define IMPRIMIR_TEMPS 
s’especifica si s’han d’imprimir per consola els temps que triguen en processar-
se les funcions per cada fotograma del video. S’utilitza amb les opcions de 
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mostrar videos i de nivellar FPS desactivades per aconseguir la màxima 
velocitat d’execució en unes condicions de càrrega semblants a les del 
funcionament final previst del programa (en ple vol, l’UAV no ha de mostrar cap 
video a ningú). Incompatible amb mostrar dades per consola i imprmir dades 
d’obstacles. 
 
 
5.12 Obtenció d’informació 
 
Per tal d’obtenir informació durant l’execució del programa hi ha diversos tipus 
de sortides. Ja he explicat que es dibuixen una sèrie d’indicacions sobre la 
imatge: una caixa en els obstacles que ens informa de l’estat de l’obstacle a 
través del seu color, el vector velocitat, la longitud del qual ens indica la 
rapidesa, i una recta que ens indica on s’estima l’horitzó. 
 
A part d’aquestes indicacions que es dibuixen directament sobre la imatge 
també se n’ha implementat d’altres, aquesta vegada utilitzant la consola com a 
sortida. Les informacions mostrades fan referència als obstacles (llegint la 
consola en temps real), als objectes/obstacles redireccionanet la consola a un 
fitxer i a les temporitzacions de les diverses funcions, també redirigint la 
consola a un fitxer. 
 
 
5.12.1 Informació en temps real 
 
Aquesta opció està disponible si hem compilat el programa definint  #define 
MOSTRAR_DADES_CONSOLA. És incompatible amb l’obtenció de dades 
d’obstacles i de temporitzacions dels apartats següents. 
 
El funcionament és senzill: aprofitant els pocs recursos necessaris per mostrar 
text per consola, cada FRAMES_REFRESC_FPS imatges processades pel 
programa refresco la informació que hi mostro. Aquesta informació és la 
següent: 
 
Frame: número de fotograma en procés en el moment de refrescar. 
Temps processant: temps transcorregut des de l’inici de l’execució del 
programa. 
Velocitat video: velocitat nominal del video (fps capturats per la càmera). 
Processat video: velocitat de processament en frames per segon. Valor igual o 
inferior a velocitat video. 
Pausa entre frames: pausa (en ms) introduida entre cada imatge. L’objectiu és 
igualar la velocitat d’imatges processades per segon amb la velocitat del video 
original en cas que la velocitat de processat sigui superior. 
 
A continuació, per a cada obstacle actiu es mostra: 
 
OBSTACLE: índex de l’obstacle del qual mostro informació. 
Posició: posició (x,y) de l’obstacle en la imatge. 
Diagonal: longitud de la diagonal del rectangle d’àrea mínima que delimita tots 
els píxels de l’obstacle (pixels). 
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Actiu fa: temps transcorregut (ms) des que s’ha activat l’obstacle. 
Visibilitat: % dels últims FINESTRA_VISIBILITAT frames on l’obstacle s’ha 
avistat. 
 

 
5.21 Fotograma d’una escena filmada al port de Barcelona on aparèixen dues 

gavines. 
 

 
5.22 Informació corresponent a l’instant de temps del fotograma anterior 

mostrada en temps real per la consola. 
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5.12.2 Temporitzacions 
 
Com hem vist a la introducció del projecte, un dels objectius del programa és 
que sigui capaç de processar les dades en temps real. Per saber si hem 
aconseguit assolir aquest objectiu i/o ajudar-me a acostar-m’hi necessito algun 
mitjà per mesurar el temps invertit en realitzar cadascuna de les funcions del 
programa. 
 
Per implementar aquesta funció en el programa m’he valgut de les funcions 
QueryPerformanceFrequency per capturar la freqüència de cicles/segon del 
processador on s’executa el programa i QueryPerformanceCounter 5  que 
retorna un comptador de cicles transcorreguts en el processador (desconec 
quan es comencen a comptar, en tot cas la dada important és la diferència 
entre el valor obtingut de dues crides a aquesta funció). 
 
Amb QueryPerformanceCounter obtinc el compte de cicles transcorreguts en 
diferents punts de l’execució del programa. Restant els valors obtinguts i 
dividint per la freqüència del processador obtinc els temps invertits en les 
diverses funcions. 
 
Tota la informació de temporitzacions es mostra per consola si es compila el 
programa definint #define IMPRIMIR_TEMPS. De totes maneres aquesta 
informació no està concebuda per ser assimilada mentre es mostra per consola 
sinó que s’ha de redireccionar la sortida estàndard a un fitxer (des de la 
consola, nom_programa.exe > nomfitxer.xml). El format utilitzat a l’hora de 
mostrar les temporitzacions és XML estàndard versió 1.0 
 
Quan l’execució del programa finalitza, es pot visualitzar el contingut del fitxer 
en un navegador web mitjançant l’ajuda d’un fitxer “.xsl” que dona format a la 
informació continguda en el fitxer xml per mostrar-la en format de taula a 
l’explorador. El contingut del fitxer XSL s’adjunta com a annex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 QueryPerformanceFrequency i QueryPerformanceCounter són funcions disponibles 
en windows (és necessari #include Windows.h) però hi ha funcions equivalents per linux 
com ara gettimeofday, que té una precisió similar. 
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Un exemple de pàgina de temportizacions que podem obtenir és el següent: 
 
 

Informacio Video font 
Nom meves_07.avi 
Amplada 640 
Altura 480 
Imatges per segon 30.000000 
Codi FourCC 2021026148.000000 

 

Nº de 
frame 

Carrega 
frame 

CvtColor 
+ Clone 
+ Flip x2 

Buscar 
Horitzo 

Adaptive 
Thres. 

Buscar 
Obstacles

Seguiment 
Obstacles Previsio Mostrar 

Imatges 
Total 
Frame fps 

1 19.5342 5.021186 5.3038 4.653961 21.803081 0.113519 0.074264 0.113841 56.6180 17.66
2 11.5372 4.585834 5.1773 4.643503 21.007678 0.049871 0.060847 0.107525 47.1698 21.19
3 3.51489 4.557324 5.0029 6.148289 21.414885 0.068016 0.086411 0.108828 40.9015 24.44
4 12.7797 4.479021 5.2380 4.650492 21.080392 0.073805 0.083822 0.106887 48.4921 20.62

... 

... 
1391 7.3643 3.148616 2.1292 2.548788 8.086817 0.023203 0.010482 0.082783 23.3942 42.74
1392 7.2194 3.209017 2.5223 2.705582 7.796881 0.002021 0.001037 0.108235 23.5645 42.43
Mitja  7.6708 3.307070 2.4805 2.773404 9.327982 0.031004 0.021017 0.091897 25.7037 38.90

 
5.17 Part d’un fitxer de temporitzacions generat pel programa 

 
Per a cada fotograma es mostra el temps invertit en l’execució da cada part del 
programa (ms), el temps total i una estimació de la velocitat de processat si 
durant tota la durada del video es trigués el mateix a processar cada fotograma. 
Finalment es mostra una mitja dels valors obtinguts en tots els fotogrames. 
 
Aquesta funcionalitat del programa l’utilitzaré especialment en l’apartat de 
simulació i evaluació per decidir quin hardware és necessari per executar el 
programa correctament. 
 
 
5.12.3 Informació d’obstacles 
 
Similarment a com s’obté informació dels temps necessaris per executar cada 
funció del programa es pot compilar el codi per a obtenir informació sobre tots 
els obstacles en cada fotograma. Les dades obtingudes són, entre altres, el 
número de fotograma, el número d’obstacle, les coordenades, la velocitat, la 
longitud de la diagonal, la visibilitat, el compte enrere de descart... 
 
El mètode per obtenir el fitxer XML és el mateix que en el cas anterior, només 
cal redirigir la sortida estàndar cap a un fitxer. Posteriorment es pot obrir amb 
un navegador web que presentarà les dades amb el format que indica un XSL 
(que adjunto com annex). 
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En aquest cas no mostro cap taula d’exemple ja que és molt extensa i no es  
pot imprimir en A4 de manera que la seva lectura sigui fàcil. Hi ha fitxers 
d’exemple en el CD adjunt al projecte per poder consultar-los. 
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6. Simulació 
 
Una vegada finalitzada la implementació del programa s’ha de provar que el 
seu comportament és l’esperat. Aquesta comprovació la dividiré en tres etapes: 
 

1) Donarem com a entrada videos reals on apareixen objectes voladors ja 
siguin avions, helicòpters o ocells en diferents condicions 
climatològiques (bàsicament cel clar i ennuvolat) per comprovar que el 
programa és capaç d’adaptar-se a diferents obstacles, escenaris i nivells 
d’il·luminació. L’objectiu d’aquesta part és comprovar que el programa 
troba correctament la línia horitzó i és capaç de seguir els obstacles. 

 
2) Utilitzant com a entrada videos capturats amb el simulador de vol MS 

Flight simulator 2004 recopilarem les temporitzacions obtingudes pel 
programa al processar aquests videos en diferents resolucions. Per a 
totes les proves utilitzarem el mateix processador. L’objectiu és 
determinar quina resolució dona millor resultat, parant especial atenció 
als temps transcorregut entre la detecció de l’objecte i la col·lisió. 
L’objectiu és concloure si la detecció es realitza amb prou anticipació 
com per donar temps a l’avió a realitzar una maniobra evasiva. 

 
 
6.1 Videos reals 
 
Com que encara no disposem de cap videocàmera per tal de capturar l’entrada 
utilitzo videos com a font. 
 
Disposo de diversos videos que em serveixen per provar el programa. En 
aquest apartat la intenció és evaluar la sortida que mostra el programa per 
comprovar-ne el seu correcte funcionament. Per aquest motiu interessa que la 
sortida tingui una velocitat de frames per segon el més semblant al video 
original com sigui possible. A diferència de l’entrada proporcionada per una 
videocàmera, on els fotogrames que no es processen es perden, en el cas del 
video els fotogrames s’entreguen quan el programa els demana. Per aquest 
motiu es poden donar dos casos: el processat de les imatges és més lent que 
el video original o bé el cas contrari, el processat és més ràpid. 
 
Per gestionar aquestes situacions en el programa utilitzo la variable 
framesProcessatsPerSegon i la comparo amb la velocitat nominal del video. En 
cas que sigui superior augmento la pausa que introdueixo entre cada frame 
processat per intentar igualar les velocitats (pausaFrames). Aquest 
comportament del programa només s’aplica en cas de compilar-lo havent 
definit #define NIVELLAR_FPS. 
 
Els primers videos que vaig aconseguir són trobats a internet i estan 
enregistrats des de la cabina d’avions o bé filmen vehicles voladors. Aquests 
videos són reals i tenen diverses resolucions. 
 
En aquests primers videos no hi ha cap obstacle que es dirigeixi a l’avió. 
L’objectiu en aquest cas és demostrar que a partir d’un video real el programa 
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és capaç de detectar-ne els obstacles i fer-ne el seguiment tot i el soroll, 
vibracions i altres imperfeccions de la imatge. 
 
A continuació mostro unes captures de la sortida del programa processant 
aquests videos: 
 

 
6.1 Vista seguiment avió 320 x 240 

 

 
6.2 Helicòpter i avió teledirigits 320 x 250 

 
En el primer video es pot apreciar com el programa detecta l’avioneta i en fa el 
seguiment correctament. El rectangle que apareix a l’esquerra de la imatge és 
produit per una linia negra (defecte del video) que apareix al marge esquerra i 
que el programa interpreta com un objecte, tot i que el color gris indica que no 
ha passat la prova d’activament, és a dir, que no s’ha considerat un obstacle 
encara. 
 
En el segon video vaiem un avió i un helicòpter de control remot. El programa 
els detecta i en fa el seguiment dels dos sense cap problema. 
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Veiem com en aquests dos primers exemples reals el programa es comporta 
de manera satisfactòria i per tant puc afirmar que és tolerant al món real, 
contrariament a moltes implementacions que funcionen de manera teòrica en 
simulacions però que fallen quan s’intenten aplicar en el món real. 
 
A continuació, per forçar el programa en diferents condicions atmosfèriques 
vaig filmar ocells i un avió comercial des del port de Barcelona en un dia 
ennuvolat i en un dia clar amb una càmera fotogràfica amb funcions de video. 
En aquest cas també verifico el funcionament del programa quan apareixen 
diversos obstacles simultàniament en pantalla i les seves trajectòries 
coincideixen. Interessa veure que les funcions buscarNousObjectes i 
seguimentObstacles funcionen correctament. 
 

 
6.3 Fotograma d’un video filmat en un dia clar 
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6.4 Fotograma d’un video filmat en un dia ennuvolat 

 

 
6.5 Avió que acaba de sortir de l’aeroport del Prat 
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En el primer video veiem que el programa no té cap problema fent el seguiment 
de les dues gavines tot i aparèixer diminutes per la càmera. En aquest cas el 
cel és clar i el contrast de les gavines facilita la tasca del seu seguiment. En els 
dos següents videos el cel es troba ennuvolat però això no impedeix que el 
programa detecti les gavines i l’avió i en faci el seguiment correctament. 
 
 
6.2 Temporitzacions 
 
Davant la impossibilitat d’aconseguir videos obtinguts des d’un avió on 
apareguin obstacles que es desplacin cap a la càmera (òbviament és una 
situació en la qual ningú s’hi vol trobar), s’ha optat per generar-los mitjançant 
un programa informàtic. 
 
Per tal objectiu s’ha utilitzat el simulador de vol Microsoft Flight Simulator 2004. 
Inicialment es va intentar muntar un escenari on es pogués redireccionar el 
video del FS al programa del projecte en temps real i de tal manera aconseguir 
un escenri el màxim semblant possible al real, però a ser impossible i finalment 
es va optar per capturar-lo en fitxers i posteriorment servir-los com a entrada al 
programa. 
 
El muntatge utilitzat han estat dos ordinadors de sobretaula connectats en 
xarxa, un servidor i l’altre client del FS. El video s’ha capturat sense comprimir 
en un dels ordinadors i posteriorment s’ha transcodificat a format divx per fer-lo 
més portable (divx és un format suportat nativament per OpenCV). 
 
En aquest apartat s’avalua el temps necessari per executar les diverses 
funcions del programa per a cada fotograma de diversos videos extraient la 
velocitat en fotogrames per segon a la qual pot treballar el programa. D’aquesta 
manera es pot obtenir una aproximació de quin hardware seria necessari per 
executar el codi a una velocitat suficient com per que compeixi el seu objectiu 
de manera satisfactòria. El hardware utilitzat és constant en totes les proves, on 
s’evaluen diversos videos de diferents . 
 
 
6.2.1 Condicions de l’anàlisi 
 
Per a dur a terme aquesta prova s’ha utilitzat sempre un ordinador portàtil 
centrino equipat amb un processador pentium M de 1.7 GHz, limitat a 1000 
MHz (gràcies a la capacitat d’escalat de velocitat del processador i al software 
lliure Notebook hardware control 1.10). El portàtil disposa d’una memòria d’1 
GB, tot i que en plena càrrega el programa només consumeix 15 MB de 
memòria gràcies a la gestió dinàmica de memòria que he implementat. 
 
La decisió de limitar la velocitat a 1000 MHz deriva de la intenció de simular les 
capacitats de processat limitades d’un sistema integrat de petites dimensions 
que es pugui muntar en un avió autopilotat UAV també de petites dimensions. 
En un altre apartat es fan unes suggerències de muntatge i es recomana un 
hardware per a dur a terme la implementació final del projecte  
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El sistema operatiu per a dur a terme les proves serà un Windows XP optimitzat 
per a rendiment i amb el serveis mínims necessaris per al seu funcionament. 
S’he escollit Windows per la senzilla raó que les funcions de mesura de temps 
que s’utilitzen en el programa estan implementades en el nucli de Windows. No 
seria difícil, però, utilitzar funcions suportades per Linux, recompilar el 
programa i utilitzar-lo en aquest altre sistema operatiu. 
 
Per a realitzar aquest estudi s’ha obtingut un video master de 1024 x 768 pixels 
i s’ha transcodificat a diverses resolucions: 320x240, 640x480 i 800x600. En 
aquest cas el programa es compilarà sense la funció de mostrar els videos i 
sense la funció de nivellar velocitats processades i originals del video font. 
Aquestes funcions influenciarien les temporitzacions augmentant els temps de 
processat i obtindriem un resultat que no seria fidel a les possibilitats del 
programa. 
 
Per obtenir els resultats s’utilitzarà la funció de sortida de dades en format xml 
tant per les dades de temporitzacions com per les dades referents a l’estat dels 
obstacles en cada fotograma. Posteriorment els fitxers xml es visualitzaran 
utilitzant els transformadors xslt adjuntats als anenxos. 
 
 
6.2.2 Resultats de l’anàlisi. 
 
Els videos analitzats s’han obtingut des de la cabina d’un Cessna 
Skyhawk volant a la seva velocitat de creuer d’uns 200 Km/h i dirigint-se 
cap a un Cessna Skyhawk i un Boeing 737-400 a les seves respectives 
velocitats de creuer (200 Km/h i 885 Km/h). El fussellatge del Cessna té 
una amplada d’uns 2 metres i el del Boeing d’uns 5 metres. 
 
A continuació veurem unes taules del rendiment del programa en FPS i 
del temps entre detecció i col·lisió per a diferents resolucions dels 
mateixos videos. 
 
Primer analitzarem els resultats per al Cessna: 
 
Resolució FPS Frame detecció Temps fins col·lisió 
320 x 240 166 482 6.9 seg 
640 x 480 41 473 7.2 seg 
800 x 600 26 473 7.2 seg 
 
Veiem que el rendiment en FPS és molt elevat en el cas de la resolució més 
baixa, amb 166 fps i tenim un temps de reacció de 6.9 segons, suficient per a 
realitzar una maniobra evasiva. 
 
En el cas del video de 640 x 480 pixels el rendiment baixa fins a 41 fps, 
aproximadament una quarta part del primer video. És raonable ja que la 
quantitat de píxels a analitzar és quatre vegades superior. Tot i això 41 fps és 
una velocitat superior als 30 fps del video i per tant podria processar tots els 
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fotogrames que li subministrés la videocàmera muntada a l’UAV sense perdre’n 
cap. Degut a la superior resolució l’obstacle s’ha detectat abans i en aquest cas 
disposem de 7.2 segons de temps de reacció fins a la col·lisió. 
 
En el cas del video de 800 x 600 el rendiment ja es troba per sota de la 
velocitat de la càmera i per tant es perdrien fotogrames. Inesperadament l’avió 
es detecta en el mateix fotograma que en el cas del video de 640 x 480. Això 
pot ser degut a l’algoritme de redimensionat de video i/o al Flight Simulator. 
 
A continuació veiem els resultats per al Boeing: 
 
Resolució FPS Frame detecció Temps fins col·lisió 
320 x 240 166 209 0.6 seg 
640 x 480 43 85 4.7 seg 
800 x 600 27 86 4.7 seg 
 
Els resultats de rendiment són similars, com era d’esperar. Els temps de 
reacció són inferiors degut a la superior velocitat de creuer del Boeing. També 
crida l’atenció el mal resultat aconseguit amb la resolució de 320 x 200, que en 
aquest cas és totalment desaconsellable. 
 
 

 
6.6 Boeing sent seguit pel programa 
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Els temps de reacció per a les altres resolucions són de 4.7 segons, suficient 
per a una maniobra evasiva. 
 
Cal destacar en aquest cas que el Boing apareix bruscament en el video 
mesurant diversos pixels suposadament degut al sistema de representació 
gràfica del Flight Simulator. S’ha intentat diverses vegades obtenir un video on 
el Boeing creixi suaument des d’un pixel fins a la col·lisió però ha estat 
impossible. 
 
Veient els resultats podem concloure que la resolució recomanada és la de 640 
x 480 (present en la majoria de webcams comercials). 800 x 600 no dona uns 
resultats millors, com a mínim en el cas del simulador, i sí que fa baixar el 
rendiment del programa. 
 
Un altre factor important que s’ha de tenir en compte per interpretar l’estudi 
realitzat amb el Flight Simulator és l’angle de visió de la càmera, que fa els 
efectes de zoom en funció de la distància focal de la òptica i que ens permet 
obtenir més resolució en una zona més reduida de la imatge a mesura que 
anem augmentant la distància focal (reduint l’angle de visió). 
 
En el cas del Flight Simulator el FOV és de 60º. Si l’estudi es fés amb una 
càmera de menor FOV seria d’esperar que els possibles obstacles es 
detectéssin abans, donant més temps de reacció per a la mateixa resolució. 
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7. Muntatge proposat 
 
Una vegada analitzat el funcionament del programa i estimat el hardware 
necessari és hora d’implementar-lo en un hardware real. 
 
La implementació en hardware òptima seria una on el programa es traduís 
directament a hardware. Això suposaria un rendiment òptim ja que el hardware 
estaria específicament dissenyat per a realizar les tasques del programa. 
També suposaria un consum òptim de potència. 
 
Tot i això és poc probable que s’acabi fent aquesta implementació degut a 
l’esforç extra que requeriria l’optimització i traducció a hardware del programa i 
també les dificultats afegides del procés de creació d’aquest hardware, 
comunicació amb la videocàmera... 
 
Per això farem una proposta no tant òptima però sí imlementable. Es tracta 
d’utilitzar l’última tecnologia (juny, 2007) en miniaturització de plaques base i 
CPU de baix consum a l’abast del públic general. 
 
Pel que fa a la videocàmera no farem cap proposta. Qualsevol webcam amb 
una resolució de 640x480 servirà. És recomanable que la distancia focal sigui 
elevada. Una distància focal elevada proporciona un angle de visió inferior i per 
tant el sensor CMOS ha de capturar la llum d’una àrea més petita, fet que 
acaba donant més resolució a la imatge i la possibilitat de detectar obstacles 
amb més antelació. 
 
 
7.1 Placa base. 
 
La placa base proposada és la VIA VT6047 Pico-ITX, un nou concepte de placa 
base quant a dimensions i baix consum introduida per VIA technolgies l’abril del 
2007. 
 

 
7.1 VIA Pico-ITX 
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Les dimensions de la placa són, com es veu a la imatge, molt reduïdes, de tant 
sols 10,0 x 7,2 cm. És molt fàcil d’instal·lar en gairebé qualsevol disseny d’UAV 
que finalment es vulgui implementar. 
 
Un altre aspecte important de la Pico-ITX és el seu baix consum: en plena 
càrrega la placa base té un consum màxim de 9W. 
 
Característiques tècniques: 
 
Component Descripció 
Model • VIA EPIA PX10000G 
Processador • VIA C7 1.0GHz NanoBGA2 
Chipset • VIA VX700 
Memòria • 1 socket DD2 400/533 So-DIMM 

• Fins a 1GB suportat 
Gràfics • VIA UniChrome Pro II D/2D AGP amb 

decodificador MPEG 2/4 i WMV9 
Emmagatzematge (ATA) • UltraDMA 133/100/66/33 

• Un connector IDE de 44 pins 
• Un conector SATA 

Audio VIA VT1708A 
• Codec 7.1 d’alta definició 
• Sortida 7.1 
• Compatible SB, SB Pro 

Ethernet VIA VT6106S 
• Controladora ETH 10/100Mbps 

Sortida TV • Macrivision 7.01 integrat 
• Escalat i filtratge d’alta qualitat 
• Sortida S-Video o video compost 
• Suport de NTSC i PAL 

Ports E/S Integrats • Un conector USB per a 4 ports USB 2.0 
• Audio 7.1 out, Line-in i Mic-in 
• Un conector LVDS i DVI 
• Un conector PS2 teclat/ratolí 
• Un port COM 
• Un conector d’alimentació Pico-ITX 

Ports E/S muntats • Un port RJ45 
• Un port CRT (VGA) 

BIOS • Award BIOS 4/8 Mbit 
Consum • Màxim 9W 
 
De totes aquestes característiques de fet només necessitem (a part del chipset) 
el processador, la memòria i un parell de ports USB (videocàmera i memòria 
USB, com explicaré més endavant). Durant el procés d’instal·lació també serà 
necessari utilitzar la sortida de video i el conector de teclat. 
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7.2 Vista superior 

 

 
7.3 Vista inferior 

 
 

7.2 Processador 
 
La placa proposada pot muntar-se amb diversos processadors VIA de les 
sèries C7 o Eden. En realitat no hi ha molt a escollir ja que VIA de moment 
només comercialitza una sol·lució integrada de placa & processador C7 ULV 
1.0GHz, fabricat amb tecnologia de 90 nm, compatible completament amb el 
conjunt d’instruccions x86, amb un rellotge d’1.0GHz, un FSB de 400MHz i amb 
un consum de tant sols 3.5W. Aquest processador requereix un petit ventilador 
per a la seva refrigeració però properament apareixerà una nova placa 
integrada amb un processador Eden de baix consum que no requereix 
ventilador. 
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7.3 Memòria 
 
La placa escollida té un sol slot SO-DIMM per a un mòdul de memòria DDR2 
de 200 pins. Tenint en compte que el FSB té una velocitat de 400MHz, la 
proposta és un mòdul DDR2 400MHz de 256MB de 1.8V. L’aplicació no 
necessita tanta memòria, però és el mòdul més petit que es troba avui en dia. 
 
Els mòduls de memòria SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) 
son de dimensions reduïdes (67mm x 25mm) en comparació amb la memòria 
DIMM dels ordinadors de sobretaula (135mm x 33mm) i el seu consum també 
és inferior (1.8V contra 2.5V). El consum mig d’aquesta memòria és d’uns 1.5W 
 
 
7.4 Emmagatzematge 
 
Com a suport d’emmagatzematge massiu n’hi haurà prou amb un stick USB de 
512MB d’alta velocitat, aprofitant un dels 4 ports USB 2.0 que ens proporciona 
la placa. 
 
No té sentit utilitzar un disc dur en aquest projecte degut a l’alt consum (en 
comparació amb un stick USB) i a l’increment de pes que comportaria, encara 
que fós de 2.5’’. El factor pes és molt important quan estem parlant de fer volar 
tot l’equip en un UAV. Per tant no utilitzaré els conectors IDE i SATA. 
 
El fet d’utilitzar un USB com a suport d’emmagatzematge per arrancar el 
sistema operatiu i l’aplicació no és cap problema en aquest cas, ja que la BIOS 
de la placa base pemet reconèixer els dispositius d’emmagatzematge USB com 
a HDD. 
 
El consum aproximat d’un stick USB d’emmagatzematge massiu és d’uns 0.5W 
 
 
7.5 Sistema Operatiu 
 
Per aquesta implementació busquem un sistema operatiu lleuger que no 
consumeixi recursos i que es pugui carregar ràpidament. 
 
Tot i que el programa s’ha desenvolupat sota Windows i utilitza les funcions 
d’enregistrament de temps del Windows aquest no és el sistema operatiu més 
adequat per als nostres interessos. 
 
La millor opció seria utilitzar una distribució linux lleugera sense gestor gràfic 
(no el necessitem) com ara Alcolix o Feather Linux. Però una sol·lució millor 
encara és partir d’una distribució bàsica coneguda (Debian, Gentoo...) i 
compilar el nostre propi kernel amb suport exclusiu en el mateix kernel per als 
mòduls necessaris per a suportar el bus USB i la videocàmera. 
 
Compilant el kernel amb els flags corresponents a les instruccions suportades 
pel processador Eden aconseguirem un màxim rendiment. Incorporant els 
mòduls al nucli aconseguim que la optimització sigui màxima. 
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La instal·lació del SO a l’USB en comptes de fer-ho en un HD és molt senzilla. 
Només cal muntar el dispositiu durant el procés d’instal·lació (normalment el 
dispositiu es reconeix com a /dev/sdx, on x varia depenent del sistema) i 
instal·lar-hi el sistema operatiu. És probable que s’hagi de retocar algun 
paràmetre a mkiramfs o initramfs (depèn de la distribució) i fer algun canvi a la 
configuració del GRUB, però finalment aconseguirem que el sistema arranqui 
de l’USB amb l’estalvi econòmic, energètic i de pes que això comporta6. 
 
Posteriorment només seria necessari instal·lar el suport OpenCV i ja podriem 
fer córrer el sistema7. 
 
 
7.6 Interficie amb l’UAV 
 
Una part de la implementació que he passat per alt és la comunicació entre el 
programa i l’UAV. A continuació faig una proposta fàcilment implementable per 
a transmetre la informació sobre els objectes al propi UAV. 
 
La proposta és utilitzar una comunicació sèrie aprofitant el port COM RS-232 
disponible a la placa base pico-itx. La informació a transmetre és molt escassa 
(pocs bits / seg) per tant, tot i el poc BW disponible a través d’aquest port 
(màxim 115kbps) la velocitat disponible és més que suficient. 
 
Per a implementar aquest tipus de comunicació s’hauria d’afegir aquesta 
funcionalitat al codi del programa. Això no suposaria cap càrrega quant a temps 
de processat i seria fàcilment implementable utilitzant les llibreries disponibles 
que permeten la seva utilització mitjançant funcions d’alt nivell. 
 
Una altra proposta que va més d’acord amb el projecte global d’UAV és el de 
comunicació per xarxa ethernet, aprofitant que la placa base incorpora una NIC 
amb connector RJ45. El projecte d’UAV contempla una comunicació 
descentralitzada on tots els components anuncien les seves funcionalitats i 
poden interactuar entre ells. Per dur a terme aquesta implementació es 
requeriria l’especificació del protocol de comunicació utilitzat. 
 
Òbviament l’UAV hauria de saber interpretar els senyals enviats pel programa i 
s’hauria d’acordar el protocol de comunicació utilitzat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 El procediment detallat d’instal·lació del Sistema Operatiu queda fora de l’àmbit d’aquest projecte. Tant 
sols pretenc donar unes indocacions a grans trets d’aquest procés. 
7 Per al correcte funcionament del programa cal reescriure la part de codi que utilitza les funcions de 
temporització del windows i utilitzar les de linux i posteriorment recompilar el codi sota linux. 
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7.7 Consum total. 
 
El consum total del sistema és el següent: 
 
Placa base:  9.5W 
Processador:  3.5W 
Stick USB:  0.5W 
Memòria:  1.5W 
Webcam:  2W   (consum de moltes webcams) 
 
Total:   17W 
 
Amb un consum total de 17W és completament viable la implementació per al 
sistema que ens interessa. Com a dada il·lustrativa, la densitat energètica de 
les bateries recargables de NiMH és de 80 Wh/Kg, per tant amb uns 215 gr de 
bateries podrien alimentar el sistema durant una hora. Amb bateries de més 
densitat energètica com ara les de ions de liti, de 180 Wh/Kg, podriem 
alimentar el sistema durant una hora amb uns 95 gr de bateries. 
 
 
7.8 Pressupost 
 
Placa base + processador:  230€ 
Stick USB:     6€ 
Memòria:     17€ 
Sistema Operatiu:    0€ 
Webcam     25€ (preu mig de les webcams) 
 
Total:      278€ 
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8. Conclusions i idees de millora 
 
 
El resultat de la implementació assoleix els objectius establerts inicialment de 
forma satisfactòria. El programa és capaç d’analitzar el video d’entrada, 
detectar i fer el seguiment dels objectes que hi apareixen de manera ràpida i 
eficient i amb gran tolerància a soroll o falsos objectes. 
 
La decisió de descartar les funcions disponibles a OpenCV per a detecció i 
seguiment d’objectes i realitzar una implementació pròpia i específica per a 
l’aplicació s’ha traduït en un increment de velocitat de procés i la possibilitat de 
fer correr tot el sistema en un hardware modest i de baix consum tal i com he 
explicat a l’apartat dedicat a la simulació on s’han analitzat el temps necessari 
per processar cadascuna de les funcions del programa. 
 
Per a la implementació final proposo un hardware modest i de dimensions 
reduides que permet muntar-se en un UAV de dimensions reduïdes. El seu baix 
consum també implica la possibilitat d’utilitzar bateries de dimensions reduïdes i 
poc gramatge. L’equip en conjunt té un cost inferior a 300€ (juny, 2007) i 
compleix les condicions necessàries per a poder-se muntar en un UAV, tal i 
com explico a l’apartat del muntatge proposat. 
 
Tot i la deficiència que representa la incapacitat de detectar objectes per sota 
l’horitzó degut a la impossibilitat de diferenciar-los del terreny amb el sistema 
utilitzat (adaptive threshold) aquesta restricció també és una de les idees de 
partida del projecte. Per incloure la part de la imatge per sota de l’horitzó en 
l’anàlizi que el programa realitza en busca d’objectes s’hauria de redisenyar el 
sistema de detecció d’objectes i seria necessari utilitzar un algoritme de motion 
flow de gran cost computacional. 
 
A part d’això sí que hi ha unes millores que es podrien aplicar al programa i 
afecten tant a components de hardware com a la mateixa implementació del 
programa. 
 
Un aspecte que m’hauria agradat implementar però que finalment s’ha quedat 
en idea és la búsqueda automàtica d’un valor llindar òptim per trobar l’horitzó. 
Quan es fa la derivada vertical i es troba un punt on aquesta derivada supera el 
valor llindar es considera que el punt forma part de l’horitzó. L’inconvenient 
resideix en el fet que aquest valor llindar s’estableix inicialment i és estàtic 
durant tota l’execució del programa. Això és un inconvenient en situacions on 
variï el gradient cel-terra degut a canvis de rumb, variacions d’il·luminació, 
canvis en el terreny o en les condicions meteorològiques... Per aquest motiu la 
implementació d’una funció que busques un valor llindar òptim cada X segons o 
fotogrames augmentaria l’eficàcia del programa. 
 
Una altra proposta de millora seria fer el seguiment dels objectes mitjançant un 
dels algoritmes proporcionats per OpenCV com son Lucas Kanade motion 
tracking o Condensation. Com he comentat al començament del redactat, 
aquests algoritmes requereixen molta capacitat de càlcul per tal d’analitzar tots 
els fotogrames que la càmera serveix. Però implementant aquestes funcions de 
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manera que només s’apliquéssin a petites parts de la imatge on s’espera trobar 
obstacles (mitjançant Regions Of Interest o ROI) reduiria el temps necessari de 
procés.  
 
Una altra proposta de millora encarada en el hardware és la implementació 
directa en hardware. Aquesta implementació és la més òptima i eficient tant en 
consum energètic com el pes. Seguint amb la proposta que faig al projecte, en 
pocs mesos es podria substituir el hardware proposat per un hardware més 
ràpid i de menys consum. 
 
Si finalment es trobés un hardware adequat per a la implementació que utilitzés 
un processador Intel, hi ha la possibilitat d’adquirir el software comercial Intel 
Integrated Performance Primitives o Intel IPP. Aquest software compila 
aplicacions que processen imatge i video treient el màxim profit dels 
processadors Intel de forma que s’aconsegueix del 30% al 50%. 
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10. Annex A: #defines creats 
 
Els #defines que a continuació explicaré breument són paràmetres constants 
en l’execució del programa però que es poden modificar en el codi abans de 
compilar per canviar el comportament del programa i adaptar-lo a un entorn de 
visualització, de recopilació de dades, de depuració... També es possible 
modificar paràmetres que afecten a l’execució de les funcions de manera que 
es pot optimitzar el programa per a diferents condicions com per exemple 
canviar la manera en que es fa la conversió color-binaria, la manera en que es 
busca l’horitzó i altres paràmetres que afecten a càlculs que es fan amb les 
dades dels historials dels obstacles. 
 
#define FITXER "vids/boeing.per.sobre.(sim).640x480.avi" 
 
#define MODE_FS true     
Mode FS corregeix problemes de visibilitat que té el FS (scanlines) 
 
#define DEBUG 
 
#define MS_ENTRE_FRAMES 1 
quantitat de ms de pausa que posaré entre frames (0 fa que no es vegi el 
video) 
 
#define MOSTRAR_COLOR 
Mostrar video original 
 
#define NIVELLAR_FPS 
Per quan s'utilitza un fitxer de video font. Intenta igualar els fps processats amb 
els del video font. (només quan processa massa ràpid, clar) 
 
#define MOSTRAR_THRESHOLD 
Mostrar video amb el adaptive threshold aplicat (binari) 
 
#define MOSTRAR_MASCARA 
Mostrar video de les màscares aplicades per trobar els obstacles 
 
#define MOSTRAR_HORITZO 
Dibuixar la línia de l'horitzó que trobo analitzant la imatge 
 
#define MOSTRAR_PUNTS_HORITZO 
Mostrar els punts a partir dels quals es calcula l'horitzó 
 
#define MOSTRAR_DADES_CONSOLA    
Mostrar dades del tracking per consola en temps real INCOMPATIBLE AMB 
IMPRIMIR_DADES_OBSTACLE i IMPRIMIR_TEMPS 
 
#define IMPRIMIR_DADES_OBSTACLES 
Treure xml dels obstacles trobats (cal fer "prog.exe > fitxer.xml"). 
INCOMPATIBLE AMB MOSTRAR_DADES_CONSOLA i IMPRIMIR_TEMPS 
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#define IMPRIMIR_TEMPS 
Si IMPRIMIR_TEMPS està definit el programa es compilarà amb comptador de 
temps per cada funció. INCOMPATIBLE AMB IMPRIMIR_DADES_OBSTACLE 
i MOSTRAR_DADES_CONSOLA 
 
#define TH_LLINDAR 255 
adapt. treshold 
 
#define TH_MIDA_BLOC 3 
adapt. treshold 
 
#define TH_CONSTANT 10 
adapt. treshold 
 
#define FRAMES_REFRESC_FPS 10 
cada X fotogrames es mirarà quant de temps s'ha trigat a processar-los (l'ideal 
seria que si el feed fós de K fps es trigues X / K seg, que equival a dir que es 
fan K fps. Però com que pot ser que no processi els fotogrames a temps real he 
de mirar quan trigo i d'aquí trec una estimació dels fps que processo. 
 
#define MOSTRAR_NO_VISIBLES true 
Quan no es troba un obstacle es marca com a no visible i s'utilitzen les dades 
de la previsíó. Però mostrar-lo en aquest cas? 
 
#define MOSTRAR_NO_ACTIUS true 
Els primers MIN_PERSISTENCIA pixels que s'observa un obstacle es 
considera que no és actiu (per evitar sorolls). Dibuixar-lo? 
 
#define VERMELL cvScalar(0,0,255) 
colors 
 
#define GROC cvScalar(25,250,255) 
colors 
 
#define BLAU cvScalar(255,225,210) 
colors 
 
#define GRIS cvScalar(220,220,220) 
colors 
 
#define VERD cvScalar(210,255,210) 
colors 
 
#define DIST_HOR_PIX 2 
scanneja 1 de cada 2x2 pix per fotograma, (tota la imatge cada 4 fotogrames) 
 
#define DIST_VER_PIX 2 
Després de fer diverses proves amb diferents valors, el setting òptim és 2 x 2 
 
#define SUAVITZAT_VMOV 10 
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Nombre de fotogrames comptant el present que es tenen en compte per fer la 
mitja del vector de moviment (tant perpendicular com paral·lel al UAV). 
 
#define FRAMES_VMOV 5 
Valor inicial de la distancia entre frames utilitzada per calcular el vector de 
moviment (així tinc precisió de dècimes de pixel) 
 
#define FRAMES_VMOV_MIN 4 
Amb aquests dos marco d'on a on busco un frame on l'obstacle es visible per 
calcular la velocitat que porta. (min 4 així tinc més precisió en el càlcul) 
 
#define FRAMES_VMOV_MAX 15 
Podria senzillament buscar un frame on l'obstacle es visibñe fins a 
MAX_NO_VISIBLE, però millor tenir la possibilitat de diferenciar-ho 
 
#define NUM_PUNTS_HORITZO 8 
Nombre de punts pertanyents a l'horitzó que buscaré (per fer la recta horitzó) 
 
#define MAX_ERROR_MOVIMENT 50 
Màxim error en pixels de la previsió a la posició real com per considerar que 
s'ha trobat l'objecte. 
 
#define MAX_DESVIACIO 5 
Màxima desviació de la recta de regrassió permesa a un candidat a punt de 
l'horitzó 
 
#define PUNTS_DERIVADA 3 
Nombre de pixels que s'evaluen sobre i sota d'un pixel determinat per calcular 
el canvi d'intensitat ("derivada") en aquest pixel 
 
#define PAS_PUNTS_DERIVADA 2 
Separació que es deixa entre els PUNTS_DERIVADA 
 
#define LLINDAR_DERIVADA 40 
canvi mínim que hi ha d'haver en un pixel (utilitzant PUNTS_DERIVADA i 
PAS_PUNTS_DERIVADA) per cosiderar que forma part de l'horitzó. He 
comprovat que en diferents escenaris amb diferents il·luminacions/nuvulositats 
va de 20 a 40 
 
#define OFFSET_HORITZO 0 
Offset de la recta horitzó utilitzada per sobre de la trobada. 
 
#define MAX_HISTORIAL 90 
Nombre de frames dels quals es desa informació dels obstacles, sent el 0 el 
present 
 
#define MAX_OBSTACLES 16 
Num màxim d'obstacles que es buscaran 
 
#define MAX_NO_VISIBLE 20 
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Num de frames que es mantindrà un obstacle actiu no visible com a existent 
abans de ser descartat. Un valor alt ajuda a mantenir en memoria obstacles 
poc visibles però com a contrapartida també fa que soroll erròneament detectat 
com a obstacle permaneixi en memòria més temps. 
 
#define FINESTRA_VISIBILITAT 8 
Nombre de frames que s'utilitzaran per calcular el % de visibilitat. 
NOTA: Fins que l'historial de l'obstacle no arriba a FINESTRA_VISIBILITAT, la 
visibilitat val 0. Per tant un valor alt d'aquesta constant pot fer difícil activar 
objstacles. Cal jugar amb MAX_NO_VISIBLE, FINESTRA_VISIBILITAT i 
VISIBILITAT_ACTIVAMENT per arribar a un bon compromís entre els tres. 
 
#define VISIBILITAT_ACTIVAMENT 30 
Visibilitat a partir de la qual es considera que un obstacle passa a ser actiu (per 
discriminar soroll). Es el % de frames on l'obstacle es visible dels ultims 
FINESTRA_VISIBILITAT 
 
#define MAX_PIXELS_OBSTACLE 4096 
num màxim de pixels que poden pertanyer a un obstacle (128x32) 
 
#define MAX_DISTANCIA 100 
Num màx. de pixels que pot moure's un obstacle del fotograma n al n+1. 
 
#define FOV 60 
Field Of View de la càmera que utilizo. Es calcula a partir de les dimensions del 
film: 2*atan(sqrt(36^2 + 24^2) / (2*35)). Les digitals es diuen "equivalent a 
35mm, 28mm..." Càmera 35mm: 63.44º; visió humana: 42-50º; Flight Simulator 
2004: 60º 
 
#define VMAX 200 
La velocitat màxima del meu avió el KMh 
 
#define TIPUS_AVIONS 9 
Quantitat d'avions de la taula d'identificació d'avions (obstacles) 
 
#define TAULA_PIXELS_METRES 32 
Quantitat d'entrades de la taula pixels<->metres dels avions. Va de 1 pix a 
TAULA_PIXELS_METRES pix 
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11. Annex B: Estructures creades 
 
Per agrupar la informació que s’utilitza en el programa d’una forma estructurada 
que ens faciliti la feina s’han creat un seguit d’estructures a les quals s’hi fa 
referència durant tot el redactat i que tot seguit veurem amb detall: 
 
typedef struct {  
 tPuntHoritzo puntHoritzo[NUM_PUNTS_HORITZO];  
 int puntsValids; 
 int puntsDescartats; 
 float A; 
 float B; 
} tHoritzo; 
 
Estructura que desa informació referent a l’horitzó. 
 
tPuntHoritzó és alhora una estructura que desa informació sobre un punt en 
concret que s’ha detectat com a part de l’horitzó. 
 
puntsValids és el nombre de punts que finalment s’ha decidit que formen part 
de l’horitzó. Com a mínim se’n necessiten 2 per traçar la recta de regrassió que 
aproxima l’horitzó. 
 
puntsDescartats és el nombre de punts que finalment s’han considerat que 
noformaven part de l’horitzó i que s’havien considerat degut a soroll o algun 
objecte per sobre l’horitzó. 
 
A i B són els paràmetres de l’equació de la recta que aproxima l’horitzó f(X) = A 
+ BX. 
 
typedef struct { 
 CvPoint coord; 
 double valor; 
 bool valid; 
 bool descartat; 
 } tPuntHoritzo; 
 
tPuntHoritzo és utilitzat per tHoritzo per emmagatzemar tots els punts que 
poden formar part de l’horitzó. 
 
coord és un tipus de variable de d’OpenCV que conté les coordenades int X i Y 
d’un punt. 
 
valor emmagatzema la derivada en aquest punt. 
 
valid marca si el punt té una derivada de mòdul més gran que el valor llindar 
mínim per considerar-se canvi terra-aire. 
 
descartat marca un punt vàlid que després d’analitzar-se es conclou que no 
forma part de l’horitzó (possiblement degut a soroll). 
 
typedef struct { 
 int numPixels; 
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 CvBox2D caixa; 
 bool visible; 
 float visibilitat; 
 float diagonalCaixa; 
 float mitjaDiagonal; 
 float costatCaixa; 
 float mitjaCostat; 
 CvPoint2D32f fVectMov; 
 CvPoint2D32f mitjaVectMov; 
 float modulVectMov; 
 float relacioV; 
} tHistorial; 
 
tHistorial és l’estructura que emmagatzema la informació que necessito de 
cada obstacle corresponent a l’instant de temps d’una imatge concreta. 
S’utilitza en un vector per emmagatzemar l’historial de les propeitats de cada 
obstacle al llarg del temps. 
 
numPixels emmagatzema el nombre de pixels que formen part de l’obstacle. 
 
caixa és el rectangle (rotat si fa falta) que conté tots els pixels de l’obstacle amb 
una àrea mínima. Principalment s’utilitza la diagonal d’aquest rectangle per 
estimar les dimensions de l’obstacle. 
 
visible indica si l’obstacle és visible o no. 
 
Visibilitat emmagatzema el % de frames visibles. 
 
diagonalCaixa emagatzema la longitud de la diagonal (en pixels) de la caixa. 
 
mitjaDiagonal emmagatzema una mitja de la diagonal. No s’utilitza el valor 
instantani ja que cada fotograma aquesta magnitud varia (pixels no localitzats, 
variacions de llum...). 
 
costatCaixa emmagatzema la longitud de la caixa que es dibuixa al voltant dels 
objectes (no confondre amb caixa). S’obsté del costat major del rectangle caixa. 
 
mitjaCostat emmagatzema la mitja del costatCaixa. S’utilitza una mitja ja que el 
valor instantani oscil·la cada fotograma i visualment és preferible una variació 
més suau. 
 
fvectMov és un vector que indica la direcció i sentit del desplaçament de 
l’obstacle. 
 
mitjaVectMov és la mitja del vector anterior. 
 
modulVectMov emmagatzema el mòdul de mitjaVectMov. 
 
relacioV emmagatzema la relació entre les velocitats perpendicular i paral·lela a 
la imatge de l’obstacle, és a dir, derivadaDiagonal / modulVectMov 
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typedef struct { 
 CvPoint pixels[MAX_PIXELS_OBSTACLE]; 
 int pixTrobats; 
 bool associat; 
 CvRect ROIobjecte; 
} tObjecte; 
 
L’estructura tObjecte l’utilitzo per emmagatzemar dades dels objectes obtinguts 
de la búsqueda de pixels negres en la imatge binària. 
 
Pixels és un vector que emmagatzema els pixels que formen part de l’objecte, 
contenint les coordenades X i Y de cadascun d’ells. 
 
pixTrobats emmagatzema la quantitat de píxels pertanyents a l’objecte s’han 
trobat. 
 
Associat marca si l’objecte s’ha associat a un obstacle (ja sigui nou o un que 
s’ha identificat). 
 
ROIobjecte: Region Of Interest de la imatge corresponent a l’objecte. S’utilitza 
per buscar exhaustivament tots els pixels que formen part de l’objecte. 
 
 
typedef struct { 
 tHistorial historial[MAX_HISTORIAL]; 
 int compteHistorial; 
 tHistorial previsio; 
 int descartar; 
 bool actiu; 
 int colorMascara; 
 tCandidat candidat; 
 bool lliure; 
 int avistaments; 
 bool eliminar; 
 LONGLONG tPrimerAvistament; 
 LONGLONG tActiu; 
} tObstacle; 
 
tObstacle és una de les estructures més utilitzades. Emmagatzema la 
informació dels obstacles dels quals ses fa el seguiment durant l’execució del 
programa. 
 
historial és un vector d’structs del tipus tHistorial que emmagatzema les dades 
útils de l’obstacle dels últims MAX_HISTORIAL fotogrames. 
 
compteHistorial emmagatzema el nombre de fotogrames enregistrats en 
l’hisotrial de l’obstacle. 
 
previsio emmagatzema les dades útils de l’obstacle que tindrà en el següent 
fotograma segons la previsió que faig en el programa. 
 
descartar emmagatzema un compte enrerra que es decrementa quan no 
s’observa un obstacle. S’utilitza per eliminar obstacles que ja no apareixen en 
el video. 
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actiu indica si l’obstacle s’ha activat o no. 
 
colorMascara és un enter que representa el color que s’utilitza en la màscara 
d’objectes per marcar les zones de la imatge que contenen pixels d’aquest 
obstacle. 
 
candidat: Aquí deso l'objecte candidat a ser associat a l'obstacle per comparar-
lo amb un altre candidat posteriorment. 
 
lliure indica si hi ha algun objectecandidat a associar-se amb l’obstacle o no. 
 
avistaments emmagatzema el nombre de vegades que s’ha vist l’obstacle. 
S’utilitza per discriminar soroll i per al % de visibilitat de l’obstacle. 
 
paisatge marca si l’obstacle forma part del paisatge i no s’ha de considerar com 
a tal. 
 
eliminar marca si cal eliminar l’obstacle. 
 
tPrimerAvistament indica el temps o instant en el qual s’ha vist l’obstacle per 
primera vegada. 
 
tActiu indica el temps o instant en el qual s’activa l’obstacle. 
 
 
typedef struct { 
 int iObj; 
 int difCentre;  
 int difPixels; 
 int difDiag; 
 } tCandidat; 
 
L’estructura tCandidat emmagatzema informació referent a un obstacle 
candidat a ser assignat a un objecte en el procés que intenta fer un “matching” 
dels objectes observats a la imatge amb els obstacles dels quals se’ls està fent 
un seguiment. 
 
iObj conté l’índex de l’objecte per al qual l’obstacle és candidat. 
 
difCentre emagatzema la distància entre els centres de l’objecte i l’obstacle. 
 
difPixels i difDiagi són magnituds que també emmagatzemen les diferències 
entre objecte i obstacle. 
 
typedef struct { 
 int iNumFotograma; 
 int iOffsetX;  
 int iOffsetY; 
 int iMascaraX; 
 int iMascaraY; 
 int iAmpladaImatge; 
 int iAlturaImatge; 
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 LONGLONG tInicial; 
 LONGLONG freqRellotge; 
 LONGLONG tFrames[MAX_HISTORIAL]; 
 int framesProcessatsPerSegon; 
 float fovGraus; 
 int fovPixels; 
} tDadesGlobals; 
 
L’estructura tDadesGlobals emmagatzema una sèrie de dades que s’utilitzen 
en tot el programa i que d’aquesta manera queden agrupades per a poder 
passar-les a les funcions de manera més senzilla. 
 
iNumFotograma emmagatzema el número de fotograma capturat actual. No té 
per què coincidir amb el nombre de fotogrames servits per la videocàmera ja 
que algun d’aquests es pot haver perdut. 
 
iOffsetX conté l’offset en X del pixel que llegiré en cadascun dels blocs en els 
quals divideixo la imatge binaria a la funció de búsqueda d’objectes. 
 
iOffsetY semblant a l’anterior. 
 
iMascaraX iMascaraY: Amplada i altura de la màscara. 
 
tInicial és l’instant de temps inicial del programa. A partir d’aquest instant es 
mesura el pas del temps. 
 
freqRellotge conté la freqüència del rellotge intern del processador. S’utilitza 
per obtenir mesures de temps a partir del nombre de ticks del rellotge. 
 
tFrame és un vector que emmagatzema en quin instant de temps es comença a 
processar cada fotograma on tFrame[0] correspon al fotograma actual i 
tFrame[k] correspon a k fotogrames enrera. 
 
framesProcessatsPerSegon conté els frames que processar el programa per 
segon. Pot ser un valor inferior a la freqüència d’imatges que serveix la càmera 
per segon en el cas que el temps necessari per processar un frame sigui 
superior a la pausa entre frames servits. 
 
fovGraus emmagatzema el Field Of View de la lent de la videocàmera en graus 
(té a veure amb la distància focal). 
 
fovPixels emmagatzema una conversió del fovGraus a pixels per poder utilitzar 
el valor per estimar mides i distàncies reals a partir de les dimensions 
mesurades en pixels. 
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12. Annex C: XSL temportitzacions 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
 
<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 
<xsl:template match="/"> 
<html> 
<head> 
 <title>Object Tracking, per Daniel Marrugat Sole</title> 
</head> 
<body> 
  <h2>Temporitzacions de les funcions del programa (ms)</h2> 
  <table border="1"> 
 <thead> 
  <tr> 
   <th colspan="2">Informacio Video font</th> 
  </tr> 
 </thead> 
 <tbody> 
 <xsl:for-each select="TIMERS/VIDEO"> 
  <tr> 
   <td>Nom</td> 
   <td><xsl:value-of select="FITXER"/></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td>Amplada</td> 
   <td><xsl:value-of select="AMPLADA"/></td> 
  </tr> 
  <tr>  
   <td>Altura</td> 
   <td><xsl:value-of select="ALTURA"/></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td>Imatges per segon</td> 
   <td><xsl:value-of select="FPS"/></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td>Codi FourCC</td> 
   <td><xsl:value-of select="FOURCC"/></td> 
  </tr> 
 </xsl:for-each>  
 </tbody> 
  </table> 
   
  <table border="0"> 
  <tr><td height="12"></td></tr> 
  </table> 
   
  <table border="1"> 
    <thead> 
     <tr> 
    <th align="left">Nº de Fotograma</th> 
         <th align="left">Carrega fotograma</th> 
        <th align="left">CvtColor + Clone + Flip x2</th> 
    <th align="left">Buscar Horitzo</th> 
    <th align="left">Adaptive Threshold</th> 
    <th align="left">Buscar Obstacles</th> 



 

 

89

    <th align="left">Seguiment Obstacles</th> 
    <th align="left">Previsio</th> 
    <th align="left">Mostrar Imatges</th> 
    <th align="left">Total Frame</th> 
    <th align="left">Fotogrames / segon</th> 
     </tr> 
 </thead> 
 <tbody> 
    <xsl:for-each select="TIMERS/FOTOGRAMA"> 
    <tr> 
   <td><xsl:value-of select="@NUMERO" /></td> 
        <td><xsl:value-of select="FOTOGRAMA_LOAD"/></td> 
        <td><xsl:value-of select="CVTCOLOR_CLONE_FLIP"/></td> 
   <td><xsl:value-of select="HORITZO"/></td> 
   <td><xsl:value-of select="THRESHOLD"/></td> 
   <td><xsl:value-of select="BUSQUEDA"/></td> 
   <td><xsl:value-of select="SEGUIMENT"/></td> 
   <td><xsl:value-of select="PREVISIO"/></td> 
   <td><xsl:value-of select="MOSTRAR_IMATGES"/></td> 
   <td><xsl:value-of select="TOTAL_FRAME"/></td> 
   <td><xsl:value-of select="IMATGES_SEGON"/></td> 
    </tr> 
    </xsl:for-each> 
 </tbody> 
 <tfoot> 
  <tr> 
     <th align="left">Nº de Fotograma</th> 
          <th align="left">Carrega fotograma</th> 
          <th align="left">CvtColor + Clone + Flip x2</th> 
     <th align="left">Buscar Horitzo</th> 
     <th align="left">Adaptive Threshold</th> 
     <th align="left">Buscar Obstacles</th> 
     <th align="left">Seguiment Obstacles</th> 
     <th align="left">Previsio</th> 
     <th align="left">Mostrar Imatges</th> 
     <th align="left">Total Frame</th> 
     <th align="left">Fotogrames / segon</th> 
  </tr> 
 </tfoot> 
  </table> 
</body> 
</html> 
</xsl:template> 
 
</xsl:stylesheet> 
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13. Annex D: XSL obstacles 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
 
<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 
<xsl:template match="OBSTACLES"> 
<html> 
<head> 
 <title>Object Tracking, per Daniel Marrugat Sole</title> 
</head> 
<body> 
  <h2>Seguiment dels obstacles</h2> 
   
   
  <table border="0"> 
  <tr><td height="12"></td></tr> 
  </table> 
   
  <table border="1"> 
    <thead> 
     <tr> 
    <th align="left">Nº de Fotograma</th> 
       <th align="left">Nº d'obstacle</th> 
    <th align="left">Visible</th> 
    <th align="left">Visibilitat (%)</th> 
    <th align="left">Descartar</th> 
       <th align="left">Centre</th> 
    <th align="left">Previsio Centre</th> 
    <th align="left">Mida</th> 
    <th align="left">Diagonal</th> 
    <th align="left">Mitja Diagonal</th> 
    <th align="left">Derivada Diagonal</th> 
    <th align="left">Diagonal FS</th> 
    <th align="left">Relacio Vmov</th> 
    <th align="left">Previsio Diagonal</th> 
    <th align="left">Pixels</th> 
    <th align="left">Instant</th> 
    <th align="left">Vector</th> 
    <th align="left">Modul Vector</th> 
    <th align="left">Sum diagonals</th> 
    <th align="left">mitja Sum Diagonals</th> 
    <th align="left">Angle MAX</th> 
    <th align="left">Angle V</th> 
    <th align="left">Dist Centre</th> 
    <th align="left">Dir Perillosa</th> 
     </tr> 
 </thead> 
 <tbody> 
    <xsl:for-each select="FOTOGRAMA"> 
    <tr> 
   <td><xsl:value-of select="@NUMERO" /></td> 
   <xsl:for-each select="OBSTACLE"> 
       <td><xsl:value-of select="@NUMERO"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="VISIBLE"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="VISIBILITAT"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="DESCARTAR"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="CENTRE"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="PREVISIO_CENTRE"/></td> 
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    <td><xsl:value-of select="MIDA"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="DIAGONAL"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="MITJA_DIAG"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="DERIVADA_DIAG"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="DIAG_FS"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="REL_VMOV"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="PREVISIO_DIAG"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="PIXELS"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="INSTANT"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="VECTOR"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="MOD_VMOV"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="TOTAL_DIAG"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="MITJA_TOTAL_DIAG"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="ANGLE_PERILL"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="ANGLE_V"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="DIST_CENTRE"/></td> 
    <td><xsl:value-of select="DIR_PERILL"/></td> 
   </xsl:for-each> 
    </tr> 
    </xsl:for-each> 
 </tbody> 
 <tfoot> 
  <tr> 
    <th align="left">Nº de Fotograma</th> 
       <th align="left">Nº d'obstacle</th> 
    <th align="left">Visible</th> 
    <th align="left">Visibilitat (%)</th> 
    <th align="left">Descartar</th> 
       <th align="left">Centre</th> 
    <th align="left">Previsio Centre</th> 
    <th align="left">Mida</th> 
    <th align="left">Diagonal</th> 
    <th align="left">Mitja Diagonal</th> 
    <th align="left">Derivada Diagonal</th> 
    <th align="left">Diagonal FS</th> 
    <th align="left">Relacio Vmov</th> 
    <th align="left">Previsio Diagonal</th> 
    <th align="left">Pixels</th> 
    <th align="left">Instant</th> 
    <th align="left">Vector</th> 
    <th align="left">Modul Vector</th> 
    <th align="left">Total Pixels</th> 
    <th align="left">Mitja Pixels</th> 
    <th align="left">Angle MAX</th> 
    <th align="left">Angle V</th> 
    <th align="left">Dist Centre</th> 
    <th align="left">Dir Perillosa</th> 
  </tr> 
 </tfoot> 
  </table> 
</body> 
</html> 
</xsl:template> 
 
</xsl:stylesheet> 


